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“Eu não quero que a minha casa tenha muros
em todos os lados e as minhas janelas estejam cheias.

 Eu quero que as culturas de todas as terras sejam destruídas
 sobre a minha casa tão livremente quanto possível.”

—Mahatma Gandhi

Introdução ao Projeto 

Antecedentes do Projecto
Através do desenvolvimento de ferramentas e materiais para os que estão envolvidos 
na educação linguística e instituições envolvidas na integração de migrantes e 
refugiados, o consórcio pretende transformar o influxo migratório num contributo 
positivo para uma economia futura sustentável. Como uma ajuda para a solução, 
defendemos uma abordagem moderna e pertinente aos esforços de educação 
de adultos que levem a uma integração bem-sucedida de pessoas recém-chegadas à 
sociedade de acolhimento. Cerca de 13 a 14 milhões de nacionais de países terceiros 
vivem na UE, o que equivale a aproximadamente 4% da população. Vários padrões 
tornam a questão mais significativa do que aquela que esta estatística sugere. Uma 
grande parte dos migrantes que chegaram recentemente à UE, o fizeram como 
requerentes de asilo ou refugiados, alguns permanecem concentrados em certas 
regiões e cidades e podem permanecer excluídos do mercado de trabalho mesmo 
depois de se tornarem nacionais.

Um relatório do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
2012, prevê que haverá um retorno no crescimento do emprego devido a uma 
melhoria nas perspectivas económicas em toda a Europa nos próximos anos. Com 
uma população ligeiramente crescente da UE passando de 510 para 517 milhões em 
2060, a população da Europa também será mais velha e entrará na reforma. Um 
declínio no número de trabalhadores afetará o crescimento e o rendimento per 
capita, com um consequente declínio no crescimento potencial. Este envelhecimento 
da população e o afluxo de refugiados e migrantes colocam desafios significativos 
para a economia e os sistemas de segurança social dos países da UE. 

A UE tem enfrentado um elevado número de requerentes de asilo e refugiados: em 
2015, registaram-se mais de 1 milhão de pedidos de asilo e estima-se que entre 
350.000 e 450.000 pessoas receberam o estatuto de refugiado ou semelhante. De 
acordo com os resultados de inquéritos sobre a intenção dos refugiados de se 
estabelecerem, a maioria dos refugiados permanecerá durante muito tempo nos 
países anfitriões da UE. De acordo com a Integração de Refugiados no Mercado de 
Trabalho: estratégias e boas práticas, um estudo para a comissão EMPL de 2016, os 
requerentes de asilo que chegam à Europa tendem a ser jovens e de sexo masculino: 
74% dos requerentes de asilo são homens, 82% abaixo dos 35 anos. Dados de vários 
Estados-Membros mostram que uma certa parte dos refugiados que chegam à 
Europa é pouco qualificada, embora frequentemente altamente motivada. O estudo 
conclui também que os Estados-Membros estão preparados de forma diferente 
para atender às necessidades dos refugiados e apoiá-los adequadamente. Isso traz 

consigo o risco de uma falha de integração a longo prazo e os custos da polarização 
política maciça.

Os refugiados representam um dos grupos mais vulneráveis de migrantes no mercado 
de trabalho. Um em cada cinco refugiados economicamente ativos está desempregado, 
um em cada oito está desempregado há 12 meses ou mais, e cerca de um em catorze 
está desempregado há dois anos ou mais, o que sugere que, uma vez desempregados, 
os refugiados têm dificuldade em voltar ao trabalho. (OECD 2014). Alguns estudos de 
impacto em pequena escala revelam que, embora os cursos de línguas sejam alavancas 
para a integração, esse processo estagna-se após o término do curso. Portanto, 
recomenda-se que os migrantes continuem a receber apoio para ajudar a superar as 
barreiras de integração. Em vez de deixar que uma pessoa se defenda por si mesma, 
pode-se vincular as realizações da segunda língua com exigências adicionais de 
educação e trabalho, resultando num impacto mais forte quando são oferecidos aos 
migrantes trajetórias de orientação. (Requisitos de língua para migrantes adultos em 
estados membros da CE; 2016).

O consórcio do projeto We Are 1 considera extremamente importante concentrar-se em 
formas de fortalecer a qualificação de professores em centros de línguas, formadores 
em empresas e ajudar os municípios e escritórios de trabalho a encontrar novas 
estratégias para integrar migrantes e refugiados com níveis educacionais mais baixos. O 
projecto centrar-se-á na produção de materiais e ferramentas, para utilização na sala de 
aula linguística, com base no CLIL (Aprendizagem Integrada em Contexto e Linguagem) 
e TBL (Task Based Learning) para ensinar competências linguísticas vocacionais, 
compreensão cultural e competências para a vida de pessoas recém-chegadas. Os 
materiais poderão servir como um complemento aos recursos existentes e outras 
iniciativas de integração e, portanto, contribuem positivamente para o processo de 
integração.

O Objetivo do Manual
Este manual é baseado em uma abordagem holística, onde os esforços de ensino 
e integração através da língua são feitos juntos. Este manual inclui conhecimentos 
práticos necessários para o ensino de competências no mercado de trabalho 
através do método CLIL e TBL. Os métodos e conteúdos apresentados têm, portanto, 
um link direto para as ferramentas e materiais disponíveis na plataforma de 
aprendizagem WeR1.
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Esta estratégia holística incentiva a colaboração entre setores, para melhor 
implementar as metodologias em diferentes áreas do processo de integração. 
Os leitores aprenderão sobre teorias de maneira fácil de entender, incluindo 
informações curtas, claras e concisas, com relevância direta para as suas 
necessidades profissionais.

Com base em práticas de sucesso de quatro países europeus (Portugal, Irlanda, 
República Tcheca e Dinamarca), o manual oferece novos conhecimentos para 
escolas de línguas, empresas, escritórios e organizações ativas no processo de 
integração de pessoas recém-chegadas. Ele une os elementos produzidos no 
projeto, direcionados para o desenvolvimento de uma integração saudável na 
sociedade e, como vantagem adicional, também dará aos profissionais não 
docentes o conhecimento básico essencial para a implementação de estratégias 
bem sucedidas para o ensino de competências linguísticas em situações de trabalho 
para pessoas recém-chegadas.
 
Embora o principal público-alvo desta produção seja o de professores de 
línguas em centros de línguas, esta produção abre caminho para a formação de 
línguas em empresas, para permitir que o setor privado desempenhe um papel 
ativo na integração. Isso é possível através da produção de recursos didáticos, 
direcionados a alunos adultos com baixa escolaridade. O projeto WeR1 
fornecerá instrutores em empresas com os recursos necessários para ensinar 
competências linguísticas relacionadas com as tarefas no local de trabalho.

Os resultados deste projecto podem também ser transferidos para o ensino 
profissional, onde os educadores que trabalham com alunos multilingues, 
podem fazer uso do conhecimento aqui fornecido.
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O Manual irá:
 • Analisar diferentes abordagens para lidar com o choque cultural e adquirir
  competências interculturais;
 • Apresentar como aumentar a motivação do aluno;
 • Sugerir como criar mudança com inspiração de psicologia positiva;
 • Proporcionar aos professores de línguas, formadores em empresas,
  assistentes sociais, ONGs e outros profissionais envolvidos na integração de
  refugiados, uma visão sobre o método CLIL e TBL;
 • Apresentar com os métodos CLIL e TBL podem ser usados em situações de
  ensino vocacional direcionados para a língua;
 • Funcionar como uma base para o Kit de Ferramentas WeR1;
 • Ser uma ajuda para criar planos de aula usando o conceito WeR1.



O Manual é para: 

Ferramentas para Criar Mudanças e 
Promover a Integração

“Assim concebido, um sistema social é apenas um dos três aspetos
da estruturação de um sistema completamente concreto de ação social. 

Os outros dois são o sistema de personalidade dos atores individuais
 e o sistema cultural que é incorporado à sua ação.”

 
 -Talcott Parsons

Neste capítulo, investigaremos como podemos abordar questões, causando os 
problemas individuais, com o objetivo de ajudá-lo a conformar-se com a sociedade 
anfitriã. Mas antes de prosseguirmos neste capítulo, o consórcio WeR1 deseja 
sublinhar que o objetivo não é mudar as pessoas. Não podemos enfatizar esse 
ponto o suficiente. Não é uma questão de assimilar pessoas recém-chegadas e 
moldá-las para se tornarem alguém que não são. Deve haver espaço para 
diversidade, diferenças e tolerância nas nossas sociedades. Portanto, 
gostaríamos que os nossos leitores tivessem em mente que nosso foco está em 
criar uma conscientização e compreensão da cultura e das normas sociais, etc. 
e como a falta de conhecimento sobre isso em alguns casos pode se tornar um 
obstáculo à integração bem-sucedida de um indivíduo.

Investigações Apreciativas
Se quisermos trabalhar no desenvolvimento de uma maneira mais positiva e útil 
de lidar com os desafios, podemos voltar-nos para a psicologia positiva. Os 
modelos de gestão de mudanças são tipicamente baseados na crença de que, 
para criar mudanças é preciso criar uma profunda insatisfação com a maneira 
como as coisas estão agora, e que isso, por sua vez, será um fator de motivação 
para a mudança. Na realidade, e de acordo com a psicologia positiva, isso não é 
necessariamente o caso. Criar essa situação pode deixar os indivíduos em 
questão com o sentimento de medo, frustação,  

  http://www.davidcooperrider.com/ 
1

Professores de
Línguas

Escritórios

NGOs que
trabalhem com

refugiados/
migrantes

Formadores
de Empresas
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ou até raiva. Em vez disso, é possível criar uma mudança duradoura e positiva, 
concentrado-se nas forças ou aspetos positivos. Ao fazer isso, adotamos a 
abordagem da investigação apreciativa, ou em outras palavras, fazendo as 
perguntas certas.

A investigação Apreciativa é baseada em quarto fases distintas, também conhecidas 
como o ciclo dos 4 Ds.

Fase de Descoberta 
Durante a fase de descoberta, os alunos exploram “o melhor do que é”, 
identificando assim seus pontos fortes e exemplos positivos que podem seguir.  

Como usar isto em Aula
Peça aos alunos para completarem o Questionário do site Via Character:
http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

Este questionário pode ser completado em mais de 90 línguas, o que 
possibilita que a maioria dos alunos preencha e receba os resultados do 
questionário numa língua na qual eles são proficientes. Os alunos precisarão se 
registar e criar uma conta e poderão depois aceder aos seus resultados no site 
ou receber um PDF com seus resultados por e-mail. 
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Os sistemas desenvolvem-se na
direção das questões que fazemos

DREAM

“WHAT MIGHT BE?”

(WHAT IS THE WORLD
 CALLING FOR)

ENVISIONING RESULTS

DESIGN

“WHAT SHOULD

BE--THE IDEAL?”

CO-CONSTRUCTING

DESTINY

“HOW TO

EMPOWER, LEARN, AND 

ADJUST/IMPROVISE?”

SUSTAINING

O Modelo 4-D da Investigação Apreciativa

POSITIVE
CORE

DESCOBERTA

“O que dá vida?”

O melhor do que é

...

SONHO
(DREAM)

O que pode ser?

DESTINO

“O que dá vida?”

O melhor do que é

...

DESIGN

O que poderá

ser a ideia?



08

Fale sobre os resultados da pesquisa. Quando é que os alunos usaram estes 
pontos fortes? Peça-lhes para contar um ao outro histórias positivas de quando 
essas forças vieram a ser usadas. Concentre-se na partilha de histórias positi-
vas e na percepção de que todos têm pontos fortes, cada pessoa apenas os 
utiliza de forma diferente.

Dica: Ao trabalhar em alcançar metas, mais adiante no processo (trabalhando 
com degraus), os alunos podem voltar atrás e ver os resultados da pesquisa. 
Aqui eles podem apontar os pontos fortes que podem usar para alcançar os 
seus objetivos. Se reconhecerem que precisam de pontos fortes que usam com 
menos frequência, podem procurar formas de desenvolver esses pontos fortes. 
A plataforma “via” fornece dicas e ideias sobre como trabalhar com o desen-
volvimento das diferentes forças.

Fase de Sonho
Esta fase envolve imaginar quais são os objetivos mais importantes e criar uma 
imagem detalhada de como será a vida, uma vez atingidos os objetivos.

Como usar isto em aula
Faça uso do modelo “O Meu Melhor Eu” de Laura King. Laura King é professora 
da Universidade do Missouri, Columbia, e projetou uma intervenção de 
otimismo sistémico.

Os alunos passarão 20 minutos a criar uma descrição narrativa de seus 
melhores eus futuros possíveis. (Isso também pode ser feito diariamente, como 
uma atividade de aquecimento diário)

Os alunos podem começar a imaginar as suas vidas futuras em seu novo país e 
criar um visual com recortes de revistas, fotos e outras imagens. Os cartazes 
terminados podem então ser pendurados na sala de aula, ou colocados em 
fichários, para que os alunos possam retornar a eles, se/quando perderem a 
visão de seus sonhos e objetivos.

A atividade pode ser usada em muitas áreas diferentes da vida: profissional, 
romântica, social, física etc. Primeiro, deve-se escolher a categoria, refletir 
sobre os objetivos mais significativos, e então imaginar a vida depois de tudo 
ter corrido tão bem quanto possível.



Antes de pedir aos alunos que criem seus cartazes, peça-lhes que pensem onde 
gostariam de estar daqui a cinco anos e depois faça as seguintes perguntas:
 
 • O que estarias a fazer?
 • Onde estarias a viver?
 • Como seria um dia típico?
 • Como te sentirias?

Os posteres terminados podem ser usados para discutir sonhos e ideias na aula 
ou podem ser usados como uma atividade inicial durante as aulas.

Uma vez que um sonho tenha sido localizado, eles podem precisar descobrir 
quais sub-objetivos definir, de forma a poderem alcançar o sonho principal. Ou 
seja, Conseguir um emprego: vários objetivos terão que ser conseguidos para 
alcançar este sonho. Por exemplo: 1) aprender a língua 2) criar uma rede 3) ir a 
entrevistas 4) obter a carta de condução 5) participar num curso para se 
conseguir qualificar, etc.
Trabalhe num objetivo de cada vez.

Fase de Desenho
A fase de desenho é dar aos alunos uma direção e desenhar estratégias para 
chegar ao destino dos seus sonhos. Que etapas precisam ser tomadas para 
chegar lá? Quem pode ajudá-lo a chegar lá? O que precisa fazer para chegar lá? 
Que pontos fortes  precisa desenvolver ainda mais? (Aqui podemos voltar para 
os resultados do levantamento de pontos fortes do questionário).

Como usar isto em aula
Crie um poster: Desenhe pedras num cartaz de papel / cartão e coloque uma 
imagem do aluno numa extremidade e uma imagem que simbolize "o sonho" na 
outra. As pedras devem orientar em direção ao objetivo. Cada pedra deve ser 
preenchida com um passo que o aluno precisa para se aproximar do objetivo.
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Dica: se os participantes tiverem dificuldades para encontrar seus sonhos, faça 
um brainstorming sobre ideias primeiro no quadro e passe algum tempo 
discutindo o tópico - sonhos para o futuro. Os sonhos podem ser grandes e 
mudar a vida, mas os sonhos também podem ser coisas menores, por exemplo, 
coisas que tornarão a vida mais fácil.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

Exemplo: (Os objetivos podem ser grandes ou pequenos). Aqui está um 
exemplo de um sub-objetivo mais pequeno:

O objetivo: Aprende a apanhar o autocarro para um novo destino;
Etapa 1: Descobre as estradas que estão disponíveis;
Etapa 2: Localiza alguém que te possa ajudar no ínicio;
Etapa 3: Pratica frases em casa para pedir direções; 
Etapa 4: Pratica como pedir direções com colegas voluntários.

Fase de destino
Esta fase final é onde os participantes começam a trabalhar para realizar os 
seus sonhos e seguir o plano da fase do sonho. Os planos podem mudar ao 
longo do caminho. Quando isso acontece, volte para as etapas e ajuste-as. Os 
alunos podem ajudar e apoiar uns aos outros no trabalho dos seus objetivos, 
bem como voluntários e pessoas da comunidade local. 

Uma vez atingido o objetivo, um novo pode ser definido. Iniciando o processo 
novamente. Se um sonho é conseguir um bom emprego e uma família feliz, 
pode haver várias etapas na fase do sonho. Pode ser necessário dividir o plano 
em etapas e criar degraus para cada etapa. Desta forma, os objetivos parecem 
mais realistas e os resultados serão visíveis numa etapa anterior.

Recursos para trabalhar com Psicologia Positiva
Ao trabalhar com o processo de mudança, a ferramenta Live2Work project, 
que pode ser encontrada aqui: https://live2work.eu/, 
fornece recursos de fácil utilização para profissionais que trabalham 
diretamente com jovens adultos em situação de vulnerabilidade profissional, 
incluindo migrantes e refugiados.

The focus of these resources is on the development of the following areas:

• Auto-conhecimento
Consiste numa série de atividades destinadas a apoiar os participantes a
reunir, analisar, interpretar e usar informações pessoais. Esta dimensão
ajudará o participante a obter uma compreensão clara de si mesmo e a
criar um sentido de identidade mais forte. Isto inclui trabalhar com
valores e forças de carácter.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.

Dica: use recortes de pedras ou outras alternativas criativas ao desenho.
O número de etapas pode variar de acordo com o sonho, o aluno e o que 
precisa ser feito para atingir os objetivos. O texto também pode ser substituído 
por imagens que simbolizem a atividade. Use os posters para praticar a 
linguagem, falando sobre cada cartaz e os sonhos de cada participante.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

• Conhecimento Universal 
 Consiste em atividades que permitem aos participantes examinar as suas  
 relações dentro das comunidades e da sociedade em geral. Trabalhar com as  
 atividades ajudará os participantes a reunir, analisar e interpretar   
 informações a partir das oportunidades disponíveis para eles em seus   
 arredores imediatos ou próximos, e como isto pode ser usado para atingir  
 metas.

• Competências Transversais 
 Refere-se a competências tipicamente consideradas como não relacionadas  
 especificamente a um trabalho, tarefa, disciplina académica ou área de  
 conhecimento específica. Estas competências podem ser usadas numa  
 ampla variedade de situações e configurações de trabalho e são   
 necessárias para uma adaptação bem-sucedida à mudança e à    
 liderança de vidas significativas e produtivas.

• Tomada de Decisões
 Refere-se a encontrar o próximo melhor passo e decidir sobre os marcos  
 mais próximos para regular a motivação e as ações necessárias para   
 alcançar as metas gerais.

A ferramenta que tem sido desenvolvida pelo projeto Live2Work, inclui 
atividades projetadas para atividades em grupo, mas também podem ser 
aplicadas a programas individuais (um conselheiro e um participante).

A Ferramenta Live2Work proporciona uma gama de atividades em cada 
dimensão. Cada actividade é acompanhada por:

Uma ficha técnica para o facilitador  
 Introdução da atividade com informações breves sobre a dimensão, a   
 duração da atividade, o tamanho do grupo, o objetivo da atividade, a   
 metodologia, uma instrução passo a passo e sugestões e links para descobrir  
 mais sobre as teorias.

Um documento informativo de apoio
 Este documento serve como informação de base, para ajudar o facilitador a  
 aprender mais sobre a atividade e o conteúdo ou a teoria da atividade.  
 Trabalhando com diversidade entre um grupo de participantes, este   
 documento também pode servir como um folheto informativo de apoio à  
 atividade para participantes que possam trabalhar de forma independente  
 com o exercício. Isto pode aplicar-se a participantes sem barreiras   
 linguísticas ou alunos avançados. O documento de informações de   
 apoio pode ser usada como uma ferramenta para ajudar os participantes  
 mais avançados a avançar de forma independente numa tarefa ou para o  
 auto-estudo.

Um folheto para os participantes
 Uma breve introdução ao objetivo da atividade e do exercício e uma descrição passo  
 a passo sobre como aplicar o exercício (pronto para imprimir).

Recursos para Praticar
 Algumas atividades fornecem material de ensino pronto a imprimir e usar,  
 como cartões com imagens relacionados com valores e forças de carácter.     

Tenha em mente 
 Cada dimensão Autoconhecimento, Conhecimento Universal e Competências  
 Transversais e Tomada de Decisões - é seguida por uma visão geral da “Soma  
 de atividades” e uma visão geral do projeto My-Global, permitindo que os  
 participantes sintetizem todas as atividades num cartaz.

Todos os materiais Live2Work são gratuitos para uso e adaptados às necessidades de 
cada um.

Quebra de Normas Sociais Negativas

As normas sociais são herdadas e são a base da interação social com outras 
pessoas. Quando interagimos com os outros, eles têm certas expetativas, e se 
queremos que essa junção seja positiva, precisamos reconhecê-las. Não 
reconhecer essas expetativas pode criar uma distância entre a pessoa ou o 
grupo de pessoas que não está em conformidade com estas regras. Pode haver 
variações para estas expetativas, dependendo de:

 • Quem somos e onde estamos;
 • Quem somos quando estamos com;
 • O contexto no qual estamos.

Isto também se torna aparente quando olhamos para os papéis que as pessoas 
desempenham na sociedade. Com cada papel social que se adota, o 
comportamento é alterado. Portanto, não é uma questão de mudar a pessoa, 
mas de criar uma compreensão das normas e regras sociais, que estão na 
superfície da nova sociedade, as diferentes situações em que as pessoas 
recém-chegadas podem se encontrar e como se adaptar a elas. A incapacidade 
de se conformar às normas sociais, pode dificultar o indivíduo em:
 
 • Criar uma rede;
 • Aprender a língua;
 • Encontrar um emprego;
 • Integrar-se na sociedade de acolhimento;
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

• Conhecimento Universal 
 Consiste em atividades que permitem aos participantes examinar as suas  
 relações dentro das comunidades e da sociedade em geral. Trabalhar com as  
 atividades ajudará os participantes a reunir, analisar e interpretar   
 informações a partir das oportunidades disponíveis para eles em seus   
 arredores imediatos ou próximos, e como isto pode ser usado para atingir  
 metas.

• Competências Transversais 
 Refere-se a competências tipicamente consideradas como não relacionadas  
 especificamente a um trabalho, tarefa, disciplina académica ou área de  
 conhecimento específica. Estas competências podem ser usadas numa  
 ampla variedade de situações e configurações de trabalho e são   
 necessárias para uma adaptação bem-sucedida à mudança e à    
 liderança de vidas significativas e produtivas.

• Tomada de Decisões
 Refere-se a encontrar o próximo melhor passo e decidir sobre os marcos  
 mais próximos para regular a motivação e as ações necessárias para   
 alcançar as metas gerais.

A ferramenta que tem sido desenvolvida pelo projeto Live2Work, inclui 
atividades projetadas para atividades em grupo, mas também podem ser 
aplicadas a programas individuais (um conselheiro e um participante).

A Ferramenta Live2Work proporciona uma gama de atividades em cada 
dimensão. Cada actividade é acompanhada por:

Uma ficha técnica para o facilitador  
 Introdução da atividade com informações breves sobre a dimensão, a   
 duração da atividade, o tamanho do grupo, o objetivo da atividade, a   
 metodologia, uma instrução passo a passo e sugestões e links para descobrir  
 mais sobre as teorias.

Um documento informativo de apoio
 Este documento serve como informação de base, para ajudar o facilitador a  
 aprender mais sobre a atividade e o conteúdo ou a teoria da atividade.  
 Trabalhando com diversidade entre um grupo de participantes, este   
 documento também pode servir como um folheto informativo de apoio à  
 atividade para participantes que possam trabalhar de forma independente  
 com o exercício. Isto pode aplicar-se a participantes sem barreiras   
 linguísticas ou alunos avançados. O documento de informações de   
 apoio pode ser usada como uma ferramenta para ajudar os participantes  
 mais avançados a avançar de forma independente numa tarefa ou para o  
 auto-estudo.

Um folheto para os participantes
 Uma breve introdução ao objetivo da atividade e do exercício e uma descrição passo  
 a passo sobre como aplicar o exercício (pronto para imprimir).

Recursos para Praticar
 Algumas atividades fornecem material de ensino pronto a imprimir e usar,  
 como cartões com imagens relacionados com valores e forças de carácter.     

Tenha em mente 
 Cada dimensão Autoconhecimento, Conhecimento Universal e Competências  
 Transversais e Tomada de Decisões - é seguida por uma visão geral da “Soma  
 de atividades” e uma visão geral do projeto My-Global, permitindo que os  
 participantes sintetizem todas as atividades num cartaz.

Todos os materiais Live2Work são gratuitos para uso e adaptados às necessidades de 
cada um.

Quebra de Normas Sociais Negativas

As normas sociais são herdadas e são a base da interação social com outras 
pessoas. Quando interagimos com os outros, eles têm certas expetativas, e se 
queremos que essa junção seja positiva, precisamos reconhecê-las. Não 
reconhecer essas expetativas pode criar uma distância entre a pessoa ou o 
grupo de pessoas que não está em conformidade com estas regras. Pode haver 
variações para estas expetativas, dependendo de:

 • Quem somos e onde estamos;
 • Quem somos quando estamos com;
 • O contexto no qual estamos.

Isto também se torna aparente quando olhamos para os papéis que as pessoas 
desempenham na sociedade. Com cada papel social que se adota, o 
comportamento é alterado. Portanto, não é uma questão de mudar a pessoa, 
mas de criar uma compreensão das normas e regras sociais, que estão na 
superfície da nova sociedade, as diferentes situações em que as pessoas 
recém-chegadas podem se encontrar e como se adaptar a elas. A incapacidade 
de se conformar às normas sociais, pode dificultar o indivíduo em:
 
 • Criar uma rede;
 • Aprender a língua;
 • Encontrar um emprego;
 • Integrar-se na sociedade de acolhimento;
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.

As normas sociais são basicamente regras não escritas, que a maioria das 
pessoas dentro de uma sociedade deverá aderir. O não cumprimento destas 
regras pode, em alguns casos, levar a conflitos ou conflitos culturais. Alguns 
exemplos de tais regras podem ser:

 • Diferentes conceitos de tempo;
 • O que é politicamente correto numa cultura, pode ser rude ou intrusive  
  noutra;
 • Como lidar com figuras de autoridade (ou seja,      
  polícia/professores/empregadores) pode variar de acordo com a estrutura  
  hierárquica da sociedade em questão;
 • O que homens e mulheres podem/não podem fazer.

Na ausência de informações comparativas sobre a vida cultural dos outros, a 
história tem-nos mostrado que alguns grupos de pessoas recém-chegadas 
podem se tornar retraídos e, consequentemente, isolar-se de sua sociedade 
envolvente e, finalmente, acabam existindo num vácuo. Um efeito colateral 
negativo disto; o indivíduo continua a perpetuar os estereótipos que ele ou ela 
tem em relação à sociedade anfitriã e vice-versa. Compreender como navegar 
na sociedade anfitriã pode, portanto, ter um efeito positivo sobre as pessoas 
recém-chegadas, criando oportunidades para mudanças duradouras.
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Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

As normas sociais e a compreensão intercultural estão intimamente ligadas, 
porque são formadas pelas normas sociais herdadas por meio da interação 
constante com as pessoas mais próximas do indivíduo e da sociedade em que 
ele ou ela cresce. Ao mudar de uma sociedade para outra, essas normas sociais 
podem variar e, às vezes, essas variações podem ser consideráveis. Não 
perceber que essas diferenças existem, pode ter graves consequências.

Gary Weaver (1986) usa a imagem de um iceberg para explicar diferentes 
camadas de cultura (veja a figura abaixo), que também pode ajudar-nos a 
aprimorar as áreas mais importantes ao trabalhar com pessoas 
recém-chegadas. A lista abaixo mostra alguns dos problemas culturais que 
afetam as nossas interações:

Baseado no Iceberg Cultural de Gary Weaver (1986)

CULTURA 
   LÍNGUA 
   ARTE, LITERATURA 

CULTURA FOLK
   RELIGIÃO, MÚSICA, TRAJES 
   DANÇA, JOGOS, DESPORTO,
   COMIDA

MODÉSTIA, BELEZA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELAÇÃO COM 
AS COISAS, COM OS OUTROS, COM ANIMAIS E PLANTAS, 
RELACIONAMENTOS, JUSTIÇA, MOTIVAÇÃO PARA TRABALHAR, 
LIDERANÇA, TOMADA DE DECISÕES, MORTE, LIMPEZA, RELAÇÃO COM 
AS AUTORIDADES, ESPAÇO FÍSICO, AMIZADE, AMOR, HOMICÍDIOS, VIDA, 
GÉNERO, EXPRESSÕES FACIAIS, ESTATUTO POR IDADE, GÉNERO, 
CLASSE, PARENTESCO, OCUPAÇÃO E RELIGIÃO, PADRÕES DE 
CONVERSAÇÃO, PADRÕES EM CONTEXTO SOCIAL, TEMPO E ESPAÇO, 
COMPETIÇÃO, COOPERAÇÃO, INDIVIDUALISMO OU GRUPO, PECADO, 
LÓGICA E VALIDADE, EMOÇÕES, ACEITAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO OU DOR, 
FÉ, PLANEAR O FUTURO.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Adaptado da definição usada por Penn State, Universidade, Recursos de Currículo da Faculdade do Senado, Glossário: 
  http://www.psu.edu/ufs/curriculum_resources/guide/glossary.html (Dec 2011).
  Pope, R. L., Reynolds, A. L., & Mueller, J. A. (2004). Multicultural competence in student affairs. (pp. 15). 
  San Francisco: Jossey- Bass.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:

• Investigar a cultura e a identidade cultural;
• Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
• Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:

• Comunicam entre culturas;
• Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
• Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.

Organizar Elementos de Compreensão Intercultural3

Reconhecimento Cultural e D
esenvolver  

   Interagir e Empatizar com Outros  
  Reflexã

o so
br

e 
Ex

pe
riê

nc
ia

s 
In

te
rc

ul
tu

ra
is

 e
 R

es
po

nsabilid
ade

C
a
p

a
ci

d
ad

es
 G

er
ai

s: 
Compreensão Intercultural

COMPREENSÃO



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  http://u-web.dk/da/grundskolen/temaer/interkulturelle-kompetencer/ 
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

 

 

Uma tradução da Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke Vedsted Andersen 
(2015)

Além disso, o exemplo abaixo mostra como a taxonomia pode ser usada para 
avaliar os resultados da aprendizagem. Isto também pode ilustrar em que 
medida o aluno passou dos níveis mais baixos da taxonomia para os níveis mais 
altos, conforme o educador ensina um tópico.

Recordar
 • Localiza os principais rios/montanhas/ou outras características   
  geográficas no teu país de acolhimento;
 • Nomeia as três maiores cidades no teu país de acolhimento;
 • Liste as tradições e costumes que existem na tua comunidade local (de  
  acolhimento). (ou seja, conhecimento factual de quando, onde e o quê em  
  relação a feriados, celebrações, festivais, etc.)

Compreender
 • Descobrir informação sobre regras sociais do teu país de acolhimento;
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.

Construir, expressar, criar, planear, produzir, desenhar, inovar

Verificar,
avaliar, 
testar uma
hipótese;

Questionar,
descobrir, estruturar,
organizar, comparar,
experimentar, mostrar,
demonstrar

Reconhecer, identificar, descobrir, 
localizar, listar

O aluno pode formular conclusões, relacionar cultura a 
tempo, lugar e evento, agir independentemente e de forma 
refletida em situações complexas e imprevisíveis, criar 
novas coerências, planear e desenhar projectos e redes 
inovadoras

O aluno pode comentar e avaliar opiniões,
discutir, questionar da análise comparativa, rede.
colaborar, entrar em novos grupos com conhecimentos de 
interação e cooperação, intercultural e compreensão as 
influencias entre pessoas e culturas

O aluno pode entrevistar pessoas, fazer perguntas, 
comparar conhecimentos, construir a sua própria análise, 
clarificar problemas, comunicar com outros, relacionar de 
forma curiosa e de forma comparativa

O aluno pode editar e apresentar conhecimento sobre 
outros países, dramatizar o novo conhecimento, fazer 
apresentações com o TIC, adquirir e escolher um novo 
conhecimento enquanto contribui com o seu próprio 
conhecimento

O aluno pode ler sobre culturas de outros países, 
interpretar e explicar o conhecimento cultural, pesquisar 
informação sobre outras culturas e resumir e categorizar o 
seu conhecimento

O aluno pode descobrir e reconhecer o conhecimento de 
outros países, usar o globo e o seu conhecimento 
geográfico de cidades, rios, etc.

Dramatizar, ilustrar, 
demonstrar, escolher, 
encenar, resolver

Descrever, explicar, construir, 
interpretar, relacionar, resumir

Recordar

Criar

Avaliar

Analisar

Compreender

Usar



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Michael Byram: Avaliar Competência Intercultural no Ensino de Língua, Sprogforum, no.18, vol.6, 2000.
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Modelo do Diagrama de Michael Byram (1997) 
De Competências Comunicativas Interculturais (ICC) 
Müller- Hartmann, Andreas / Schocker-von Ditfurth; Marita (2007).
Introdução ao Ensino da Língua Inglesa. Estuagarda: Klett.
Mas o que significa isto, e como poderão estas dimensões ser 
implementadas na sala de aula?
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  http://www.tonywagner.com/rigor-redefined/ 
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Wlodkowski & Ginsberg, 1995; Eccles & Wigfield, 1985; Feather, 1982; Kovalik & Olsen, 2005.”
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

33

  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Boss, Roberta S., The influence of cultural values on classroom behaviours of adult Vietnamese refugees. 1982
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  David Little, Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to 
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  (Prates, D. R., 2014). “Não quero lembrar… muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados 
  palestinos no Brasil. Horizontes Antropológicos, 42, p. 133-152. Retrieved from 
  http://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/06.pdf
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  Ingo E. Isphording, What drives the language proficiency of immigrants?, IZA World of labor, August 2015
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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O objetivo geral da aprendizagem é o de apoiar os alunos a:

 • Melhorar o seu nível de competências na linguagem do país anfitrião;

 • Ajudar a sua integração no mercado laboral no país anfitrião;

 • Apoiar o desenvolvimento de competências linguísticas necessárias para  

  comunicar eficientemente nas sociedades modernas. 

  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
 -DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:
 1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
  religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
  mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
  condição académica, empregatícia ou profissional);
 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  
  “dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
  diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:
 1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
  comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
  na comunidade;
 2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
 3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  
  de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
  de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
  culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

 

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  
  século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
  responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
  juntos num mundo interconectado;
 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
  Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
  próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
  interações com pessoas, textos e contextos;
 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
  mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
  partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as   
  competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
  para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece    
  oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
  sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
  sobre os outros;
 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e   
  disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

  respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
   e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
  sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
   o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos   
  inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
  apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  
  com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em   
  situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
 • A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas
  e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  
  ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido   
  apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

 • (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do   
  conhecimento adquirido; 
 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
  considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
  resolver uma tarefa ou um problema, e;
A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:
 
 • (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
  baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de    
  emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
  com locais; 
 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  
  com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de   
  emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
  com um local;
 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
 • Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  
  seu país de origem;
 • Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  
  as pessoas do seu país de acolhimento;
 • Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  
  sua família;
 • Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua   
  comunidade local.  

Avaliar
 • Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  
  seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com   
  respeito;
 • Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo
  a encontrar um emprego/novos amigos;
 • Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
 • Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
 • Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de    
  pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
  criar novas redes;
 • Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
  conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
  pode ajudar em situações de vida real;
 • Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas   
  recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
  país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 
 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
  pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
  pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
  e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
  umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
  baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
  para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram   
  preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
  aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
  que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
  visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
  e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
  e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
  a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
  relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
  a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias   
  descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
  trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
  enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
  descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
  pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
  aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
  julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  
  outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
  bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
  estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
  as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?
  Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de   
  avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
  precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva   
  (fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
  as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
  de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
  e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura   
  anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias    
  pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
  é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
  dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
  a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
  ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

 
 
 

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.
 
O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  
  perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos   
  trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.
 
Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
 • Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  
  que pensam;
 • Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  
  alvo de estudo; 
 •  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

  do pensamento crítico);
 • Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  
  variam de aluno para aluno;
 • Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  
  gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI.  
A comunicação traduz-se em:
 • Digital; 
 • Interpessonal;
 • Escrita;
 • Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:
 • No desenvolvimento na oralidade; 
 • Na comunicação positiva na sala de aula;
 • Na comunicação relacionada ao trabalho;
 • Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
 • Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
  comunicativos;
 • Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos
  de cenários e diferentes tipos de resultados;
 • Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,
  e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
  de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:
 • Encontrar soluções para problemas;
 • Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
 • Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
 • Deixar que construam trabalho em equipa;
 • Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula
 

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 
 • ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
  pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
  por um lado, e com a inclusão social, por outro;
 • enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas   
  competências de linguagem necessárias para a comunicação; 
 • criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
  divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
  pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;
 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a    
  aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
  atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências   
  necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
  organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.
 • mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
  interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
  para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;
 • incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de   
  aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
  o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
  basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
  aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,   
  responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na   
  sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 
 • Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para
  a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  
  de Desenvolvimento Proximal); 
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  
  muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo
  a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de   
  competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  
  aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
  em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.
 
Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:
 • Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
  legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:
 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
   decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de   
   trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
   aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
   disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
   remuneração e com maior probabilidade de promoção;
 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
   mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
   crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
   a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
   de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
   como importante para alcançar um sentimento de pertença
   e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson   

   (2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
   determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
   produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
   objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
   do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
   mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
   a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
   realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
   baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
   fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;
 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
   a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua   
   própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
   autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
   são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
   pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 
 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
   (IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na   
   aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
   um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
   dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
   aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
   eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”
 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
   de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
   de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
   2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter   
   oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus   
   conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião. 

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:
    "Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
    eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
    sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
    pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
    uma vida normal…“

    “A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
    o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
    fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
    maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

    "Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

    “Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
    e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
    trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que
  os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
  vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do   
  professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
  de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
  ao mesmo tempo;
 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
  a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
  devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;
 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
  como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
  Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
  e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
  e experiências passadas; 
 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
  pessoas traumatizadas;
 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
  necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
  ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
  deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
  necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos   
  informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
  uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
  oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
  é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
  ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
  a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
  clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
 -David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

 

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

 

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?
 
Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
 Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num   
  contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
  diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;
 • Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
  exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 
 • Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por   
  exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto   
  linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente   
  aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  
  em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
  vida real, sintam dificuldades;
 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  
  linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
  tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
  outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;
 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
  ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;
 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  
  um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
  tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;
 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
  com sucesso?
 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  
  pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  
  de referência (impressos ou online), computadores com software   
  específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
  de texto e equipamento de impressão);
 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  
  gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:
 (1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
 (2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

 (1) Acesso a dicionários online ou impressos;
 (2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  
   aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
   arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

Os
5 Cs

Conteúdo

Comunidade

Comunicação

Cognição Competências

  Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor   
  encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
  A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
  e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
  que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
  todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
  deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
  a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.
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Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:

• Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
• Que linguagem será útil para essa comunicação?
• Quais as palavras-chave que serão necessárias?
• Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:

• Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num
contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados;

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

  http://languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf 
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:

• Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação
em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da
vida real, sintam dificuldades;

• Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
• Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a
tarefa.

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (TBL), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios 
de uma maneira mais holística e mais relevante. Com a TBL, o professor 
não se propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em 
torno de uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da 
mesma forma a lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. 
Realiza-se também uma construção de significado com base no 
conhecimento existente e novos conhecimentos provenientes de materiais 
de referência ou fornecidos por colegas ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem TBL em oposição a uma 
abordagem tradicional:

•  Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer 
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

•  Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o 
TBL e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

•  Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula TBL.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem TBL, o professor   
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar 
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…” 

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia TBL, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, é menos intrusivo se 
for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com 
o professor. As lições de TBL são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
• O que é que os seus alunos já sabem?
• O que é necessário rever da última lição?
• Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
• O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
• Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

• Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa
com sucesso?

• Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
• O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em

pares ou em grupos maiores?
• Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais

de referência (impressos ou online), computadores com software
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento
de texto e equipamento de impressão);

• Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa?
• Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
• A quem vão apresentar os seus resultados?
• Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
• A tarefa correu bem?
• Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
• Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
• Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
• Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas

gramaticais?

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos: 
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para
arquivos de áudio curtos).

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.
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EXEMPLO DA LIÇÃO:Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promoção da Compreensão
Intercultural 

“Partilhamos experiências comuns que moldam a maneira
como entedemos o mundo. Isto inclui grupos em que

nascemos e grupos aos quais nos associamos”. 
-DuPraw and Axner

A “Cultura” em Interculturalidade
Para entender o que significa compreensão intercultural, é importante ter uma 
compreensão clara do termo "cultura". Cultura refere-se a crenças, atitudes e 
práticas partilhadas que são aprendidas e transmitidas entre as populações.

Cultura são as características e o conhecimento de um determinado grupo de 
pessoas, abrangendo linguagem, religião, culinária, hábitos sociais, música e 
artes, padrões partilhados de comportamentos e interações, construções 
cognitivas e entendimentos que são aprendidos pela socialização. A cultura 
abrange não apenas a medida em que as crenças, atitudes e práticas 
partilhadas moldam os indivíduos, mas também considera as formas pelas 
quais os indivíduos moldam simultaneamente as estruturas, os valores e as 
crenças sociais. No projeto WeR1, vemos a cultura como dinâmica e em 
constante mudança. E o mais importante para este guia e toda a ideia do 
projeto WeR1, a cultura não é hereditária. É aprendida e constantemente em 
mudança à medida que as pessoas entram em novos ambientes.

Neste manual, a cultura e a diversidade que afeta a cultura, refere-se aos 
grupos e comunidades que partilham experiências (dentro da sala de aula e no 
local de trabalho) e moldam a forma como as pessoas veem e dão sentido ao 
mundo. Estes grupos podem ser definidos por género, raça, orientação sexual, 
ideologia, nacionalidade, religião, ocupação, língua, etc. Além disso, as 
diferenças culturais geralmente se manifestam em como nós:

 • Comunicamos;
 • Aprendemos;
 • Lidamos com conflitos;
 • Tomamos decisões;
 • Tarefas Concluídas.

A compreensão intercultural refere-se à profunda diferença sociocultural 
compreendida pelos indivíduos ou pelos grupos. Isso refletiria:

1) Posições e status sociais (incluindo, mas não se limitando a etnia, raça,  
religião, idade, identidade e expressão de género, deficiência física ou  
mental, orientação sexual, classe socioeconómica, imigração, bem como  
condição académica, empregatícia ou profissional);

 2)Histórias culturais, práticas criativas e crenças de vários grupos sociais e
 3)As relações dinâmicas de poder que moldam as interações entre culturas  

“dominantes” e “não-dominantes”, incluindo as correntes subjacentes das  
diferenças encontradas dentro dessas inter-relações.

Como resumido a seguir: Uma compreensão das posições sociais, práticas e 
relações de poder da diferença sociocultural entendida por indivíduos ou grupos 
dentro da sociedade.
Ter compreensão intercultural implica ter as aptidões apropriadas necessárias 
para apreciar e ser aberto e flexível a várias formas de diversidade social e 
cultural. Isto inclui um sentido aguçado de autoconsciência, ou a capacidade de 
estar ciente desses valores, atitudes e suposições que informam as perspectivas 
e comportamentos de alguém, algum grau de conhecimento cultural numa 
variedade de ambientes culturais, a capacidade de se comunicar através da 
diferença cultural e a capacidade de cultivar relações sociais significativas em 
grupos culturalmente diferentes. A combinação de conhecimento, atitudes e 
capacidade interpessoal2 (conhecimento cultural, competências de comunicação 
intercultural e competências de construção de relações) é o que nos referimos 
como tendo fluência intercultural.

Compreensão Intercultural na Sala de Aula
A capacidade de compreensão intercultural dentro da sala de aula concentra-se em 
ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, competências, comportamentos e 
atitudes que permitam ao indivíduo apreciar e respeitar os outros de diferentes 
comunidades e culturas. O desenvolvimento desta capacidade tem três partes:

1) Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos de pensar e de se  
comportar) e desenvolver o respeito pela diversidade cultural na escola e  
na comunidade;

2)Interagir e empatizar com as pessoas de diferentes culturas;
3)Aprender com as experiências interculturais, desafiando os estereótipos  

de grupos culturais e ter a responsabilidade de entender que as escolhas  
de outras pessoas podem ser diferentes das suas devido a perspectivas  
culturais distintas.

Para que a compreensão intercultural seja totalmente desenvolvida, os alunos 
precisam explorar uma série de conceitos subjacentes (veja o diagrama 
abaixo):

Reconhecer a cultura e desenvolver o respeito envolve a capacidade de 
identificar, observar, descrever e analisar características cada vez mais 
sofisticadas de identidades culturais próprias e de outras.

Os alunos mudam-se dos seus mundos conhecidos para explorar novas ideias e 
experiências relacionadas a grupos culturais específicos através de 
oportunidades oferecidas nas áreas de aprendizagem. Eles comparam os seus 
próprios conhecimentos e experiências com as de outros, aprendendo a 
reconhecer pontos em comum, reconhecendo as diferenças entre as suas vidas 
e reconhecendo a necessidade de se envolverem na reflexão crítica sobre essas 
diferenças, procurando entendê-las. Os alunos reconhecem e apreciam as 
diferenças entre as pessoas e respeitam o ponto de vista de outra pessoa e seus 
direitos humanos. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os 
alunos:
 • Investigar a cultura e a identidade cultural;
 • Explorar e comparar o conhecimento cultural, crenças e práticas;
 • Desenvolver o respeito pela diversidade cultural;

Interagir e empatizar com os outros envolve o desenvolvimento de 
competências, como relacionar-se e mover-se entre culturas, envolvendo-se 
com diferentes grupos culturais, dando uma dimensão experiencial à 
aprendizagem intercultural em contextos que podem ser presenciais, virtuais ou 
vicários.

Os alunos pensam em conceitos familiares de novas maneiras. Isto incentiva 
flexibilidade, adaptabilidade e disposição para experimentar novas 
experiências culturais. A empatia ajuda os alunos a desenvolver um sentido de 
solidariedade com os outros, imaginando as perspectivas e experiências dos 
outros como se fossem suas. A empatia envolve imaginar como seria "andar no 
lugar do outro" e identificar-se com os sentimentos, situações e motivações 
dos outros. Ao desenvolver e agir com compreensão intercultural, os alunos:
 • Comunicam entre culturas;
 • Consideram e desenvolvem múltiplas perspetivas;
 • Empatizam com os outros;

Refletir sobre experiências interculturais e ter responsabilidade envolve 
estudantes que desenvolvem a capacidade de processar ou refletir sobre o 
significado da experiência como um elemento essencial na aprendizagem 
intercultural.
Os alunos usam a reflexão para entender melhor as ações de indivíduos e 
grupos em situações específicas e como elas são moldadas pela cultura. Eles 
são encorajados a refletir sobre seus próprios comportamentos e respostas a 
encontros interculturais e a identificar influências culturais que possam ter 
contribuído para isto. Os alunos aprendem a "se posicionar entre culturas", a 
reconciliar diferentes valores e perspectivas culturais e a assumir a 
responsabilidade por seus próprios comportamentos e suas interações com os 
outros dentro e entre culturas. Ao desenvolver e agir com compreensão 
intercultural, os alunos4: 

 • Reflectem sobre experiências interculturais;
 • Desafiam estereótipos e preconceitos;
 • Podem mediar a diferença cultural.

Os alunos desenvolvem a compreensão intercultural à medida que aprendem a 
valorizar suas próprias culturas, línguas e crenças e as dos outros. Eles podem, 
então, compreender como as identidades pessoais, grupais e nacionais são 
moldadas e a natureza variável e mutável da cultura. A compreensão 
intercultural envolve alunos que aprendem e interagem com diversas culturas 
de maneiras que reconhecem pontos comuns e diferenças, criam conexões 
com os outros e cultivam respeito mútuo.

Compreensão Intercultural:
 • É uma parte essencial de viver com os outros no mundo diversificado do  

século XXI. Ajuda as pessoas a se tornarem cidadãos locais e globais  
responsáveis, equipado através de sua educação para viver e trabalhar  
juntos num mundo interconectado;

 • Combina conhecimentos e competências pessoais, interpessoais e sociais.  
Envolve os alunos aprendendo a valorizar e visualizar criticamente suas  
próprias perspectivas e práticas culturais e as dos outros, por meio de suas  
interações com pessoas, textos e contextos;

 • Incentiva as pessoas a fazer conexões entre seus próprios mundos e os  
mundos dos outros, para construer sobre inteesses e pontos em comum  
partilhados, e para negociar ou mediar diferenças. Desenvolve as  
competências dos alunos para comunicar e empatizar com os outros e  
para analisar criticamente experiências interculturais. Oferece  
oportunidades para que eles considerem suas próprias crenças e atitudes  
sob uma nova luz  e, assim, obtenham conhecimento sobre si mesmos e  
sobre os outros;

 • Estimula o interesse dos alunos na vida dos outros. Cultiva valores e  
disposições como a curiosidade, o cuidado, a empatia, a reciprocidade, o  

respeito, a responsabilidade, a abertura de espírito, a consciência crítica
e  apoia comportamentos interculturais novos e positivos. Embora todos  
sejam significativos em aprender a viver juntos, as ideias-chave para
o  entendimento Intercultural estão organizadas em três elementos  
inter-relacionados no contínuo de aprendizagem, como
apresentado abaixo.

Qualquer sociedade é composta de pessoas de diferentes origens sociais. 
Estas diferenças são mais frequentemente devidas à globalização e migração 
ou baseadas nos recursos acessíveis a elas e no estatuto social que elas 
herdaram ou criaram para si mesmas. As competências interculturais são, 
portanto, relevantes para todos os membros da sociedade e, especialmente, 
para aqueles que aprendem a se integrar num novo país. É importante ter em 
mente que ensinar competências interculturais não é mudar quem é o aluno, 
mas criar consciência, compreensão e tolerância com as semelhanças e 
diferenças existentes entre as pessoas, e como seus próprios valores, normas e 
valores profundamente enraizados e atitudes podem afetá-los e a outros em 
diferentes contextos sociais, vocacionais e de vida. Entender estes mecanismos 
pode ser benéfico para uma transição mais suave para se tornar aceito na nova 
sociedade.

Com o conhecimento acima mencionado sobre o que é cultura e compreensão 
intercultural, é importante concentrar-se em como, então, realmente ensinar 
isso. Antes de podermos ensinar as pessoas a reconhecer e desenvolver o 
respeito pela cultura dos outros, interagir e ter empatia com os outros, refletir 
sobre experiências interculturais e assumir a responsabilidade por seus papéis 
na reunião intercultural, precisamos identificar quais são as competências 
interculturais.

De acordo com o Dr. Tove Heidemann, a competência intercultural é mais do 
que apenas ter conhecimento sobre a cultura, a língua, a história e assim por 
diante de outros países. É também a capacidade de agir. As competências 
interculturais num contexto educacional podem, segundo ela, ser divididas nas 
seguintes cinco dimensões:
 • A capacidade de Comunicar;
 • A capacidade de usar as TIC interativamente; 
 • A capacidade de se colocar no lugar dos outros;
 • A capacidade de fazer parte de novos grupos e cooperar com pessoas  

com antecedentes diferentes dos seus;
 • A capacidade de agir independentemente e de forma refletida em  

situações complexas e imprevisíveis.

Uma sexta dimensão5 foi adicionada por Vibeke Vedsted Andersen:
• A capacidade de compreender a influência e efeito que as pessoas

e a sua cultura têm nos outros, quando se conhecem;

Evitar Estereótipos Negativos
A similaridade cultural deve ser uma prioridade ao discutir culturas, valores e 
atitudes. Para evitar estereótipos negativos, o professor ou formador precisa 
perceber e sublinhar, aos alunos, que a generalização é uma forma de ajudar a 
reconhecer padrões que podem ajudar a entender o mundo que conhecemos. 
Ao tentar encontrar padrões em culturas, atitudes e crenças, é difícil evitar 
generalizações e estereótipos. Portanto, é crucial sempre enfatizar que estas 
são generalizações e que estamos apenas localizando padrões, que podem 
ajudar-nos a entender fenómenos desconhecidos.
O professor ou formador pode sempre relembrar que generalizar pode afetar a 
atitude dos alunos perante os outros.Por conseguinte, o formador deve ter o 
cuidado de não cruzar a linha entre a generalização para criar compreensão e 
generalizar excessivamente e, consequentemente, impedir o desenvolvimento 
de competências interculturais.

As mentes dos alunos, assim como todos os membros da sociedade, muito 
facilmente fazem suposições baseadas em experiências e realidades 
circundantes. Às vezes acontece que, em vez de adotar uma perspetiva crítica, 
as pessoas tiram conclusões amplas com base em pouca experiência relevante. 
Este é particularmente o caso quando se enfrenta uma forte emoção ou 
experiência negativa. Por causa disso, o aluno corre o risco de fazer escolhas 
pobres e ineficazes mais tarde, com base numa ideia defeituosa, embora 
irracional.

Por exemplo, o Firas chegou recentemente à Dinamarca. Ele é da Síria, e todos 
os dias ele viaja de ida e volta de sua casa para a escola de línguas, onde ele está 
a aprender a língua dinamarquesa. Uma tarde, quando ele estava sentado num 
autocarro na hora de ponta, uma jovem aproxima-se, parecendo muito cansada. 
Como não há lugares vagos, e ela está de pé perto de onde o Firas está sentado, 
o Firas imediatamente se levanta e oferece o seu lugar à jovem. A mulher recusa. 
Mas para o  Firas, é normal recusar no início, e só aceitar depois de recusar pelo 
menos uma vez. Então, o Firas não aceita um não como resposta e insiste em 
que ela fique com o seu lugar. Isto faz com que a mulher fique irritada, 
afastando-se, dizendo que não quer o seu lugar. O Firas fica surpreso e 
magoado com a reação da mulher. Ao falar sobre o episódio com um grupo de 
colegas de turma, todos da Síria, ele conclui que as mulheres dinamarquesas 
são rudes e imprevisíveis e que esta seria a última vez que ele seria simpático 
com uma mulher dinamarquesa. Infelizmente, o Firas não percebeu que é um 
pouco incomum para os homens na Dinamarca oferecerem o lugar a uma 
mulher, e ele não se perguntou por que nenhum dos outros homens no 
autocarro se levantou para lhe oferecer o seu lugar. Além disso, ele não 
considerou que a mulher pudesse ter tido um dia muito mau, o que poderia ter 
sido o motivo da explosão, ou que talvez suas ações pudessem ter sido 
interpretadas de uma maneira diferente.

Uma das maiores armadilhas com generalizações excessivas é que elas podem 
resultar na limitação de crenças. Assim, o aluno corre o risco de basear 
conclusões sobre o que pode e não pode ser feito, sobre desinformação e 
experiências isoladas. Estas barreiras podem não existir realmente, e o aluno 
perde oportunidades e, no pior cenário, acaba-se isolando da sociedade 
anfitriã. Para ajudar o aluno a evitar estas armadilhas, é necessário introduzir 
processos de pensamento crítico, garantir que o aluno compreenda que nem 
todas as situações podem ser generalizadas e que o aluno precisa verificar 
como se abstrair da generalização. As generalizações são declarações que 
podem ajudar a enfatizar um ponto, mas não podem ser usadas sozinhas. O 
educador precisa sempre ter muito cuidado na escolha das palavras 
apresentadas aos alunos e o aluno deve aprender a analisar e desconstruir as 
suas experiências e observações. Para ajudar o aluno a atingir essas 
capacidades, o professor ou formador pode fazer uso da Taxonomia de 
Competências Interculturais.

A Taxonomia de Competências Interculturais
Como em qualquer outra competência, é importante saber o que queremos 
ensinar, planear como vamos alcançar isso e avaliar os resultados dessas 
aprendizagens. A Taxonomia de Competências Interculturais de Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), baseada na taxonomia revista de Bloom e a 
definição de competências interculturais de Tove Heidemann podem ser um 
guia útil para educadores que desejam incluir uma dimensão intercultural nas 
suas aulas. 

Assim como as pessoas são diferentes, vêm de diferentes origens, têm 
diferentes experiências e conhecimentos, elas também têm diferentes níveis de 
competências interculturais. De acordo com a taxonomia, o aluno é incapaz de 
adquirir o mais alto nível de competência intercultural, para criar, até que ele ou 
ela tenha subido pelos cinco outros níveis: Recordar, Entender, Usar, Analisar e 
Avaliar. É, portanto, o papel do educador ajudar o aluno a alcançar o mais alto 
nível de aprendizagem na pirâmide. A taxonomia permite que o formador crie 
lições flexíveis, diferenciadas e centradas no aluno com base nas necessidades 
específicas de cada aluno. A taxonomia também pode ser usada para ajudar o 
aluno a avaliar seu próprio progresso ou necessidades.

A taxonomia revista de Bloom é baseada numa abordagem progressiva à 
aprendizagem. Isto significa que os alunos precisam passar de um nível mais 
baixo de pensamento e avançar lentamente para um nível mais elevado de 
pensamento. Este progresso fornece ao professor ou formador uma estrutura 
hierárquica útil, que pode ser útil no fornecimento de aulas e pode auxiliar o 
educador no desenvolvimento de tarefas de desempenho, na formulação de 
perguntas e atividades, bem como na construção de problemas a serem 
resolvidos.
O progresso pelos seis níveis de aprendizagem, leva o aluno por uma ordem 

inferior de pensamento (LOT – Low order thinking): 
 • (recordar) Ser apresentado com informação e avaliar se a informação  

ficou retida, para; 
 • (entender) Ser capaz de explicar os conceitos que lhes têm sido  

apresentados, e; 
 • (usar) Usar a informação num novo sentido. 

…e lentamente move o aluno para um nível superior no processo de raciocínio 
para uma ordem mais elevada de pensamento (HOT – higher order of 
thinking). No pensamento de ordem superior, o aluno será capaz de: 

• (analisar) Diferenciar entre as várias partes os components do  
conhecimento adquirido; 

 • (avaliar) Demonstrar que ele ou ela é capaz de tomar uma posição e  
considerar diferentes soluções ou tomar uma decisão informada em como  
resolver uma tarefa ou um problema, e;

A prograssão para a aprendizagem intercultural deveria, portanto, ser assim:

• (criar) Gerar uma nova ideia ou criar um novo processo de pensamento  
baseado no que ele aprendeu anteriormente.

A estrutura de taxonomia revista de Bloom não ajuda apenas o professor ou o 
formador a planear o conteúdo das aulas e garantir a progressão da 
aprendizagem, mas também é uma ferramenta útil na avaliação dos resultados 
de aprendizagem. Ao utilizar o quadro, é possível verificar o nível de domínio 
de cada aluno, em cada nível, quando se trabalha com o desenvolvimento de 
competências interculturais.

Exemplos disto podem ser vistos na Taxonomia de Competências 
Interculturais de Andersen.

 • Descrever as regras de etiqueta para ir a uma entrevista de  
emprego/conhecer um colega de trabalho pela primeira vez/socializar  
com locais;

 • Explique o que sabe sobre papéis de género no seu país de acolhimento; 
 • Resuma o que é importante ter em mente, quando se trabalha/socializa  

com pessoas do seu país de acolhimento.

Usar 
 • Faça uma dramatização do que fazer e não fazer numa entevista de  

emprego/num primeiro encontro com colegas de trabalho/num jantar  
com um local;

 • Descreva como poderia interagir com locais para criar uma rede;
 • Resolva o problema usando os conceitos dados.

Analisar
• Compare as tradições e costumes do seu país de acolhimento com os do  

seu país de origem;
• Explique de onde vêm estas tradições e costumes e o que significam para  

as pessoas do seu país de acolhimento;
• Determine como estas tradições podem ser significativas para si e para a  

sua família;
• Pesquise as melhores formas de se envolver nas actividades da sua  

comunidade local.

Avaliar
• Se algumas tradições e costumes do seu país entrarem em conflito com os  

seus valores ou crenças, explique como poderá ultrapassar isto, com  
 respeito;
• Determine como envolver-se na sua comunidade local pode ajudá-lo

a encontrar um emprego/novos amigos;
• Decida que atividades terão mais valor para a criação de uma rede;
• Avalie o valor de se envolver na sua comunidade local.

Criar
• Crie ideias para um projeto colaborativo com um grupo de  

pessoas/voluntários do seu país de acolhimento que poderá ajudá-lo a  
criar novas redes;

• Discuta os resultados da colaboração de pessoas da sua comunidade local e  
conclua que resultados positivos obteve com esta experiência e como isto o  
pode ajudar em situações de vida real;

• Com base na experiência dos seus projetos, crie um guia para pessoas  
recém-chegadas, com dicas e ideias em como poderão integrar-se no seu  
país de acolhimento.

Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor ou formador deve também 
lembrar-se de incorporar o ensino de competências interculturais. A razão é 
que falar uma língua não é suficiente, se alguém deseja comunicar e interagir 
de forma adequada e eficaz com as pessoas do país de acolhimento. As 
normas e valores culturais são adquiridos através da interação social. Ao mudar 
para um novo país, é imperativo que o indivíduo reconheça essas variações e se 
adapte facilmente ao novo ambiente. O educador, portanto, precisa criar 
oportunidades de aprendizagem que guiem os alunos para ver as conexões 
entre os seus e a cultura anfitriã e incorporar a noção de consciência cultural 
crítica em suas aulas.

Consciência Cultural Crítica na Sala de Aula
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica é essencial para evitar ficar preso em estereótipos negativos, 
generalizações excessivas e crenças limitativas. Michael Byram (1997, 2012) 
demonstrou a importância da consciência cultural crítica. A sua perspetiva 
sobre as competências interculturais no ensino de línguas, baseada em cinco 
dimensões, pode ajudar-nos a alcançar isso; 

Atitudes 
Atitudes e valores são aprendidos desde uma idade muito precoce. Cada pessoa 
é influenciada pelas pessoas que a rodeiam, ou seja, pais, professores e amigos, 
mas isto também pode incluir meios de comunicação e outras influências. 

Atitudes são as regras não escritas, pelas quais vivemos as nossas vidas e 
fazemos nossas escolhas. Não se pode dar como certo que o aluno está ciente 
destas atitudes e crenças, e é imperativo que o educador tenha a capacidade de 
refletir sobre a curiosidade e estar aberto a outras culturas e crenças. Também é 
importante que o educador esteja disposto a relativizar os seus próprios valores, 
crenças, comportamentos e entender de onde vêm as diferenças e também ter a 
capacidade de ver como elas podem parecer na perspetiva de um estranho.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Você pode fazer brainstorms para motivas os alunos a trazer os seus próprios  
pontos de vista para as discussões. Inclua oportunidades para conhecer  
pessoas de um local de trabalho ou da comunidade local, para discutir
e  conhecer suas atitudes e crenças e criar oportunidades para aprender  
umas sobre as outras. O professor ou formador pode introduzir tópicos  
baseados em valores e atitudes e ajudar os alunos a criar perguntas
para perguntar ao convidado. Certifique-se de que os alunos foram  
preparados para o convidado e enfatize a importância de manter a mente  
aberta e respeitar as opiniões dos outros. O educador pode pedir aos alunos  
que reflitam sobre as suas crenças sobre a cultura anfitriã em conjunto com  
visitas ou encontros com os locais em relação a produtos, práticas
e perspetivas.

Competências de Interpretar e Relacionar
Estas descrevem a capacidade de um indivíduo para interpretar, explicar e 
relacionar eventos e documentos de uma cultura para a sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Uma vez que os alunos tenham gasto tempo examinando as suas atitudes
e crenças, eles podem começar a envolver-se em tarefas que estimulem
a avaliação cuidadosa e racional de perspetivas, produtos e práticas  
relacionadas à cultura anfitriã.

Isto permitirá que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos durante as 
fases anteriores para defender, com provas de investigação rigorosa e 
raciocínio ponderado, as suas crenças sobre a cultura anfitriã. Uma vez que o 
aluno tenha adquirido uma compreensão mais profunda da cultura-alvo, suas 
crenças e atitudes mudarão, resultando numa compreensão mais profunda da 
cultura anfitriã.

Isto pode ser alcançado trabalhando-se com tarefas que envolvam tempo para 
er, analisar ou interpretar textos ou cenários apresentados em forma oral ou 
visual. (por exemplo, vídeos, dramatizações, narrativas, podcasts). É possível, 
por exemplo, discutir exemplos onde os conflitos surgem devido a 
mal-entendidos. Defina um cenário para os seus alunos e peça-lhes para 
analisar a situação. O que aconteceu, porquê, e o que os seus alunos sugerem 
que poderia ser feito de maneira diferente para contornar o conflito? A turma 
poderia ser presenteada com uma tarefa de mudar o final de uma história, 

onde o conflito é resolvido.
Competências de Descoberta e Interação
A capacidade de adquirir novos conhecimentos de uma cultura/práticas 
culturais e de operar conhecimentos, atitudes, competências em comunicação 
e interação em tempo real.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os educadores devem criar atividades que estimulem os alunos
a considerar novos valores e crenças baseados em suas próprias  
descobertas durante situações de investigação colaborativa. Isto significa  
trabalhar em conjunto para controlar a direção da própria aprendizagem,  
enquanto o papel do educador é o de um guia ao longo do processo de  
descoberta. Não é papel do educador impulsionar um ponto de vista  
pessoal sobre os alunos. O educador deve, ao contrário, criar um ambiente  
aberto de investigação para que os alunos descubram as origens dos  
julgamentos ou estereótipos de forma independente.

Conhecimento
Isto não está relacionado apenas ao conhecimento de uma cultura especifica, 
mas sim:
 • Compreender como grupos e identidades sociais funcionam;
 • Conhecimento sobre processos sociais e os seus resultados;
 • Compreender todas as pessoas e a si mesmo;
 • Compreender a interação social e individual; 
 • Conhecer e relembrar factos sobre outros países;
 • Consciência e conhecimento sobre auto estereótipos (na própria cultura);
 • Consciência e conhecimento sobre hétero-estereótipo (na cultura dos  

 outros);
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Faça um brainstorm dos grupos sociais que existem na sociedade anfitriã,  
bem como dos países de origem dos alunos. Procure semelhanças entre  
estas sociedades. Nesta situação, os alunos podem considerar 
as informações dos outros alunos e aprender sobre seus históricos.

Use o Iceberg Cultural na página xxx para ilustrar as normas sociais e discutir 
como isso pode ser útil ao interagir com outras pessoas. Comece a usar uma 
versão em branco do Iceberg ou desenhe um iceberg no tabuleiro. Coloque 
palavras no iceberg, onde os alunos ajudam a encontrar substantivos e / ou 
verbos para escrever nos três níveis. Peça aos alunos que trabalhem e façam 
apresentações sobre seus países de origem e convide os convidados da 
comunidade local para sessões de perguntas e respostas sobre como viver na 
sociedade anfitriã.

Consciência Cultural Crítica
A capacidade de avaliar criticamente com base em critérios explícitos, 
perspetivas, práticas, produtos na própria cultura e na cultura dos outros. Ao 

lidar compessoas de outra cultura envolve sempre a tarefa de avaliar a cultura. 
Esta avaliação geralmente leva a algum tipo de generalização ou estereótipo. 
Ao procurar uma avaliação crítica de outra cultura, o aluno deve ter adquirido 
os outros quatro níveis de competências (Atitudes, Competências de 
Interpretar e Relacionar, Competências de Descoberta e Interação e 
Conhecimento), incluindo uma perspectiva crítica sobre sua própria cultura.
 • Como poderá ser isto implementado na sala de aula?

Os alunos devem ter oportunidades de praticar a competência de  
avaliação crítica. Para que isto seja feito de forma eficaz, o educador  
precisa encontrar formas adequadas de aprendizagem progressiva  
(fornecendo apoio). Desta forma, os alunos aprenderão como avaliar
as práticas, produtos e perspetivas da cultura anfitriã. Os alunos precisam  
de ter tempo para identificar e refletir sobre ideias, julgamentos
e estereótipos pré-concebidos em relação aos indivíduos da cultura  
anfitriã. É inevitável que uma certa quantidade de ideias  
pré-determinadas seja introduzida nas conversas interculturais. Portanto,
é  responsabilidade do educador orientar os alunos a considerar as origens  
dessas noções pré-concebidas, fornecer assistência para questionar
a  validade destas e determinar se estes julgamentos são racionais
ou infundados.

O Ensino de Competências
para a vida

“As competências para a vida são definidas como competências
 psicossociais de comportamento adaptativo e positivo que permitem aos 

indivíduos lidar efetivamente com os desafios da vida quotidiana. 
Eles são agrupados livremente em três categorias amplas de competências: 

competências cognitivas para analisar e usar informações, 
competências pessoais para desenvolver agência pessoal, 

e competências interpessoais para comunicar e interagir
 efetivamente com os outros.” 

- UNICEF

Definição das Competências do Século XXI
É importante ensinar competências para a vida, porque isso pode ajudar a 
preparar as pessoas recém-chegadas a tentar integrar-se na sociedade de 
acolhimento. A participação em aulas para aprendizagem da língua e 
experiência de trabalho é uma porta de entrada para se tornarem membros 
ativos da sociedade, aprendizes e profissionais eficazes e novos cidadãos.
Este capítulo visa apresentar aos educadores uma estrutura conceptual para 
ensinar competências para a vida a refugiados e a migrantes. Existem muitas 

definições diferentes, contudo, o projeto WeR1 baseia a sua estrutura de 
programa nos requisitos necessários para uma boa integração laboral na 
Europa.

Os Elementos da Competências do Século XXI
Com o surgimento de novas tecnologias, trabalho automatizado, processos 
mais eficientes, globalização e muitos outros fatores, a maioria das empresas 
na Europa mudou os seus critérios na contratação de funcionários. Os 
empregadores do século XXI agora procuram mais do que apenas 
competências vocacionais. Eles precisam de trabalhadores que saibam: 
 • Pensar de forma crítica; 
 • Ser criativos;
 • Comunicar com sucesso com colegas e pessoas diferentes deles;
 • Colaborar com colegas e pessoas diferentes.

Competências de estudo, digitais e aptidões numéricas são necessárias de 
forma a facilitar uma melhor integração na sociedade ocidental, por isso, é 
importante incluir atividades que envolvam o desenvolvimento destas 
competências. 

Ao trabalhar com migrantes e refugiados com baixos níveis de alfabetização ou 
pessoas que tiveram acesso limitado à escola / educação no seu país de 
origem, o facilitador não pode assumir que o aluno tenha as competências de 
aprendizagem necessárias. Ficar quieto nas aulas, seguir instruções, não 
interromper, procurar informações na internet, escrever um simples e-mail ou 
fazer cálculos rápidos, não pode ser assumido como garantido. O facilitador, ao 
planear a aula, precisa decidir quais as competências que precisam ser 
desenvolvidas para melhor apoiar os alunos e, em seguida, estruturar o 
conteúdo e as atividades de ajustamento. Os educadores devem expor os 
alunos a diferentes experiências de aprendizagem, e decidir, na fase de 
planeamento, qual dos 4 elementos das competências será adequado para 
acoplar a cada atividade / conteúdo.  

Pensamento Crítico 
Para competir na nova economia global, as empresas precisam considerar 
como melhorar continuamente os seus produtos, processos ou serviços. As 
empresas, por isso, procuram colaboradores com capacidade para pensar 
criticamente e resolver problemas, ou por outras palavras ter a capacidade de 
fazer as perguntas certas.
O trabalhador de hoje precisa resolver problemas, e isso significa que ele ou ela 
precisa ter a visão de diferentes perspetivas. Isso também significa que os 
alunos provenientes de culturas com modelos mais autoritários, precisam se 
adaptar para se tornar mais engenhosos, ser capazes de se sentir confiantes de 
que podem tomar decisões independentes e saber quando é aceitável fazê-las.

O pensamento crítico pode ser ensinado na sala de aula: 
 • Permitindo que os alunos encontrem as respostas para as suas próprias  

 perguntas; 
 • Incentivando a pesquisa e a curiosidade e permitindo que os alunos  

trabalhem em grupo;
 • Usando perguntas abertas tanto quanto possível;
 • Incentivando os alunos a apresentar as suas próprias ideias na aula;

Criatividade
Ser curioso também é uma qualidade pessoal que pode ser útil para os 
trabalhadores do século XXI. A criatividade é o que dá à empresa a vantagem 
competitiva e, portanto, é importante desenvolver estas capacidades.

Ser bom profissional não significa necessariamente ser perfeito. Ser 
considerado bom profissional no século XXI também significa arriscar e 
assumir erros e falhas como fazendo parte da curva de aprendizagem. Isso 
também pode ser refletido em trabalhos de “colarinho azul”, já que as 
qualidades de um funcionário que pode tomar iniciativas e ter ideias para 
resolver um problema sozinho são vistas como vantagem. Ser criativo também 
indica ser flexível, ser capaz de mudar e usar uma variedade de ferramentas 
para resolver novos problemas. Os empregos que mantemos hoje estão 
constantemente a mudar e a adaptar-se ao ritmo acelerado da sociedade. Os 
empregos que existem hoje, possivelmente não existirão no futuro; isso 
significa que as competências de flexibilidade e criatividade são tão 
importantes (se não mais) quanto as habilidades vocacionais / técnicas.

O desenvolvimento da criatividade pode ser trabalhado da seguinte forma:
• Garantir que os alunos tenham oportunidade de falar, escrever, desenhar o  

que pensam;
• Fazer os alunos pensar sobre regras, problemas e funcionalidade da língua  

alvo de estudo;
•  Não dar as respostas aos alunos, mas deixá-los encontrá-las (desenvolvimento  

do pensamento crítico);
• Planear tarefas com mais de uma resposta ou respostas possíveis que  

variam de aluno para aluno;
• Incentivar e recompensar os menores passos dados, não esperando saltos  

gigantescos desde o início.

Comunicação
Embora não tenha recebido tanta atenção quanto as outras três competências, a 
comunicação é um dos principais componentes das competências do século XXI. 
A comunicação traduz-se em:

• Digital; 
• Interpessonal;
• Escrita;
• Oral.

Migrantes e refugiados irão trabalhar em empresas que precisam e esperam 
que os trabalhadores estejam aptos a comunicar. Portanto, o foco deve estar:

• No desenvolvimento na oralidade; 
• Na comunicação positiva na sala de aula;
• Na comunicação relacionada ao trabalho;
• Na literacia digital e mediática.

Os professores podem ajudar os alunos a ter sucesso, ensinando-os como 
comunicar de forma clara e concisa, a desenvolver o foco, energia e paixão ao 
apresentar uma ideia a um colega de trabalho ou empregador. Claro que 
comunicação não significa necessariamente ter um bom vocabulário, 
pontuação ou gramática, significa que os pensamentos em torno da ideia são 
claros.
Competências de comunicação podem ser ensinadas:

• Trabalhando no desenvolvimento de competências interpessoais;
• Trabalhando no desenvolvimento de competências linguísticas para fins  
 comunicativos;
• Realizar dramatizações relacionadas ao trabalho com diferentes tipos

de cenários e diferentes tipos de resultados;
• Compreender que as ideias podem ser comunicadas de muitas maneiras,

e  que o que é dito e como é dito, pode provocar muitos tipos diferentes
de reações.

Colaboração (Colaboração Intercultural)
Mesmo que nem sempre seja óbvio, a maioria dos trabalhos envolvem algum 
tipo de trabalho em equipa. Isso não significa apenas trabalhar com as pessoas 
residentes no mesmo local que o seu. Também pode significar ter que trabalhar 
com pessoas de outros campos, culturas e níveis de emprego. Os 
trabalhadores do século XXI, portanto, precisam de competências de liderança 
e colaboração, e capacidade de influenciar os outros.

Na maioria dos casos, a colaboração ocorre em organizações com um estilo de 
liderança simples, o que significa que a liderança é confiada a grupos dentro de 
uma organização. As equipas precisam de trabalhar em conjunto para concluir 
tarefas e, ao concluírem essas tarefas, devem trabalhar juntas para:

• Encontrar soluções para problemas;
• Comunicar uns com os outros e distribuir tarefas entre todos;
• Ajudarem-se uns aos outros procurando obter os melhores resultados;
• Deixar que construam trabalho em equipa;
• Fazendo uso dos outros três elementos das competências do século XXI.

Para que os alunos estejam preparados para atender às necessidades do 
mercado de trabalho, é importante trabalhar no desenvolvimento das 
competências necessárias. Claramente, não é suficiente supor que, uma vez 
que a linguagem tenha sido adquirida a um nível satisfatório, o resto se seguirá. 
Não existe uma receita única para o sucesso no mundo em rápida mudança e 
desenvolvimento e, por essa razão, as pessoas que vivem e trabalham nele 
precisam se sentir à-vontade e capacitadas para se adaptar a novas situações 
muito rapidamente e se sentirem à vontade para o fazer. Não conseguir 
responder às necessidades do mercado de trabalho, será um obstáculo para 
conquistar a independência financeira e integração na sociedade.

Gestão em Sala de Aula

“Pode-se motivar pelo medo e motivar pela recompensa.
Mas ambos os métodos são apenas temporários.

A única coisa duradoura é a auto-motivação.”
- Homer Rice

Como motivar os formandos
Estudos sugerem que todos os alunos estão motivados a aprender, desde que 
hajam expectativas claras, que as tarefas e atividades tenham relevância e que 
o ambiente de aprendizagem seja intrinsecamente motivante. Quando a 
motivação do desenvolvimento dos alunos não é baseada na classificação, o 
professor precisa entender o que é que motiva os alunos a adquirir novas 
competências. Um fator de motivação pelo facto de estarem a viver num país 
estrangeiro/ anfitrião e, por isso, já se encontram interessados e motivados 
para aprender a língua anfitriã. Contudo, não devemos assumir que este seja 
sempre o caso. Aprender uma nova língua e novas competências pode ser uma 
tarefa desafiadora. Algumas pessoas podem desistir ao primeiro sinal de 
dificuldades. Portanto, é importante que os educadores planeiem aulas 
motivantes e envolventes. O primeiro passo importante para a criação de aulas 
motivacionais e envolventes é garantir que o conteúdo possa ser visto como 
relevante para o aluno. O aluno precisa reconhecer que esta lição lhe pode ser 

útil e ter um efeito positivo e direto na sua vida. Explicar que aprender a língua 
ajudará o aluno a adaptar-se pode não ser suficiente: o formando necessita 
sentir que há relevância entre o conteúdo ou tema da lição e as suas 
necessidades do dia a dia. 
Para ajudar o educador a criar uma atmosfera motivacional, os seguintes 
exemplos podem ser seguidos: 

• ligar a aprendizagem da língua ao contexto mais amplo de integração. Isto  
pode ser conseguido alinhando-o com o processo de procura de emprego,  
por um lado, e com a inclusão social, por outro;

• enfatizar o lado prático da aprendizagem da língua e focar nas  
competências de linguagem necessárias para a comunicação; 

• criar aulas com base nas capacidades de linguagem e, se possível, uma  
divisão adicional de acordo com as áreas profissionais seria recomendada,  
pois áreas diferentes implicam necessidades e prioridades diferentes;

 • realizar atividades extracurriculares destinadas a incentivar a  
aprendizagem na vida real vis-à-vis a estrutura formal da sala de aula. Estas  
atividades destinam-se a equipar os alunos com as competências  
necessárias para lidar com situações reais. Isso pode ser feito, por exemplo,  
organizando viagens ou visitas a eventos, exposições, etc.

• mudar do processo tradicional de aprendizagem para uma experiência mais  
interativa e envolvente, na qual as atividades em grupo são implementadas  
para criar empatia e aumentar a dinâmica de grupo;

• incluir metodologias centradas no aluno. As metodologias ativas de  
aprendizagem destacam-se dos métodos tradicionais de ensino, movendo  
o foco da atividade do professor para o aluno. Essas abordagens incluem  
basicamente atividades que envolvem o aluno no seu próprio processo de  
aprendizagem, incentivando-o a, por exemplo, resolver problemas,  
responder e formular perguntas, discutir, debater e fazer brainstorming.

Apresentação das Expectativas do Professor ao Aluno 
É muito importante que o professor conheça o histórico dos alunos, até que 
ponto eles estão motivados para aprender a língua e qual o seu empenho em 
aprender a língua local.

Ao trabalhar com alunos cuja prioridade é encontrar um emprego numa 
sociedade completamente nova para eles, o maior desafio é saber como usar a 
linguagem para possibilitar a sua integração. Em alguns casos, deparamo-nos 
com alunos que não frequentaram a escola nem terminaram um percurso de 
escolaridade nos seus respetivos países de origem. Portanto, devemos assumir 
que alguns dos alunos nem sempre têm a experiência e as competências 
necessárias para adquirir novos conhecimentos num ambiente de sala de aula 
tradicional. Portanto, o professor precisa criar um ambiente dinâmico e 
inclusivo para envolver os alunos e manter os níveis de motivação.

As expectativas devem ser colocadas tanto no professor quanto no aluno. O 
educador deve estar sensibilizado em como a desmotivação e a falta de 
interesse pela aprendizagem da língua pode ocorrer durante as aulas. 
Desmotivação e falta de interesse nos tópicos / lições podem levar os alunos a 
distraírem-se ou a fazer com que eles percam o interesse. Os tópicos a serem 
ensinados nas aulas devem ser cuidadosamente planeados, facilitando a 
adaptação cultural e social dos formandos.

Também é importante que o educador observe cuidadosamente e analise as 
atitudes que os alunos podem ter em relação às aulas. A análise deve levar a 
encontrar maneiras de criar interesse pelo conteúdo:
 • Motivação para aprender mais e melhor;
 • Abertura a novos conhecimentos que ajudarão à sua integração na  

 sociedade. 

Um entendimento comum - O que é um bom desempenho? 
Estudos mostram que adquirir fluência numa segunda língua depende de: 

• Preparação de preofessores; 
 • A qualidade do ensino;
 • A intensidade / meticulosidade no processo de instrução;
 • Os métodos usados para apoiar as necessidades especiais para

a aprendizagem de uma segunda língua;
 • Grau de monitorização da aprendizagem.

Dreshler (2001) sugere que os professores precisam ser capazes de apresentar 
informações de maneira compreensível para os alunos:

 • Envolvendo-os ativamente no seu próprio processo de aprendizagem;
 • Transformando conteúdo abstrato em formas concretas;
 • Ligando novas informações a conhecimentos prévios (veja também a Zona  

de Desenvolvimento Proximal);
 • Distinguindo informações críticas, de informações menos críticas, entre  

muitas outras estratégias de ensino.

Segundo o mesmo autor, estas práticas de instrução que apoiam o desenvolvimento de 
vocabulário e conhecimento conceitual e produzem melhores resultados. Segundo 
Walsh (1999), um programa de aprendizagem de segunda língua bem planeado para 
pessoas com limitada educação formal deverá ser constituído por:
 • Formação e conteúdo coordenados tematicamente permitindo

a  transferência de aprendizagem entre as diferentes áreas de conteúdo;
 • Acompanhamento do conteúdo temático e desenvolvimento de  

competências em aulas de período duplo;
 • Turmas pequenas que permitem atenção individualizada dos professores;
 • Estrutura do curso que permita aos alunos aprender no seu próprio ritmo.

Para definir um desempenho de aprendizagem realista, é crucial que o 
educador esteja totalmente ciente do histórico educacional e do conhecimento 
previamente adquirido pelos alunos.

Perfil do Aluno na Sala de Aula de WeR1
O grupo-alvo do projeto WeR1 são refugiados e migrantes com baixo nível de 
literacia. Estes alunos podem, potencialmente, apresentar dificuldades de 
integração numa sala de aula devido a:
 • Frequência escolar irregular nos seus países de origem;
 • Falta de capacidade de aprendizagem
 • Analfabetismo/baixos níveis de literacia 
Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. 

Estes fatores podem fazer atrasar a aprendizagem de uma segunda língua. A 
forma como apresentamos o conteúdo das atividades e estrutura da lição, deve 
sempre ser baseada nos alunos. Para isso, precisamos de considerar:
 • Quais as competências que os alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

sabem fazer?);
 • Que conhecimentos os meus alunos têm? (O que é que os meus alunos já  

 aprenderam?); 
 • Qual é a dinâmica do grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem

em conjunto? Existe risco de conflito entre certos alunos?).

É crucial que o formador de línguas tenha uma noção muito clara sobre quem 
está a ensinar para facilitar as sessões de aprendizagem para este grupo 
específico de alunos. Para atender os alunos com níveis mais baixos de 
alfabetização, é importante usar materiais adequados. Isso inclui o uso de 
letras maiores, fontes claras e idênticas e muitas ilustrações visuais (símbolos, 
imagens e / ou vídeos).

Gombert (1994) argumentou que quanto maiores as competências 
académicas, mais fácil é aprender todos os aspetos de uma nova língua. 
Quanto menores forem as competências, mais difícil será beneficiar da 
educação formal, onde competências de organização e estruturação do 
pensamento, bem como competências académicas, são necessárias para se 
obter sucesso.

O relatório australiano de Florez e Terrill (2003) sobre o projeto de Treino de 
Língua Inglesa (Mainstream English Language Training MELT) para refugiados 
do Sudeste Asiático, no início dos anos 80, concluiu que são necessárias entre 
500 a 1000 horas de instrução para adultos sem conhecimentos anteriores de 
inglês, atingirem um nível em que possam funcionar satisfatoriamente com 
interação social limitada, em países onde a língua oficial é o inglês. Um relatório 

do TEC sobre as lacunas e prioridades do ESOL (TEC, 2008, p.6) reconheceu, 
em particular, que o progresso na aprendizagem de alunos com baixo nível de 
literacia é extremamente lento. O relatório reconhece que as necessidades 
desses alunos são complexas e exigem recursos especializados e abordagens 
de ensino cultural e socialmente apropriadas. 

Uma professora de ESOL (ensino de inglês como 2ª língua) trabalhando com 
refugiados (Kaur, 2011) também confirma a lenta taxa de progresso com alunos 
não alfabetizados quando iniciam os seus cursos. Ela sugere que é devido à baixa 
concentração e às suas capacidades de memória de curto prazo. Para melhor 
atender às necessidades educativas destes alunos, ela recomenda que não hajam 
mais que 10 alunos por sala de aula. Uma vez estando concluída a avaliação 
destes alunos, é importante que os professores estejam totalmente cientes das 
necessidades dos alunos e se ajustem às suas expectativas.

Consenso - Das Regras da Sala de Aula ao Comportamento Apropriado
O comportamento na sala de aula dos alunos refugiados tem implicações 
pedagógicas em relação aos processos de aprendizagem, desde a gestão da 
sala de aula até à seleção do conteúdo de aprendizagem. Os refugiados são 
originários de várias culturas e, portanto, têm perspetivas variadas quanto às 
suas estratégias de aprendizagem. Além das diferenças culturais, também 
existem outros fatores que podem afetar o seu comportamento 
nomeadamente os de cariz psicológico discutidos mais adiante neste capítulo. 
O principal pressuposto aqui é que “estudantes internacionais trazem atitudes 
e valores culturalmente determinantes para a educação”. Pesquisas de Brooks 
(1966) e Kaplan (1966) concluem que a importância do componente cultural da 
língua não deve ser menosprezada.

O processo de socialização descrito por Castaneda é o de que os valores de 
um grupo cultural (formas de perceber e pensar) influenciam estilos de ensino 
e criação de filhos (fatores relacionais e motivacionais) que influenciam os 
estilos de comunicação das crianças e finalmente têm uma influência profunda 
nas suas competências cognitivas.

Os valores culturais e a filosofia de vida desempenham um papel significativo 
no processo de aprendizagem. As culturas orientais enfatizam a importância 
da sociedade e da cooperação entre os seus membros e rejeitam a 
individualidade e os valores da competição. Essa dimensão cultural tem uma 
implicação evidente no modo como os alunos devem comportar-se num 
ambiente de sala de aula. Por um lado, o educador é considerado uma 
personalidade autoritária, que deve ser obedecido e respeitado e, por outro, o 
estilo de ensino é mais uma transmissão de informações a serem memorizadas 
pelos estudantes. O papel do aluno é, portanto, passivo, onde a conformidade 
com as regras é valorizada acima de tudo.

Em contraste, a cultura ocidental valoriza a individualidade e a independência 
e, portanto, incentiva os alunos a demonstrar as suas competências de forma 
mais aberta. O objetivo do processo pedagógico é estimular o pensamento 
crítico, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, a cultura 
ocidental recompensa os estudantes que tomam iniciativas, participam em 
discussões e nas atividades na sala de aula e competem ativamente com os 
seus colegas de classe e com o seu próprio desempenho no passado.

Os educadores devem, portanto, considerar as diferenças culturais e as suas 
implicações no comportamento dos seus alunos. Os educadores que 
trabalham com refugiados devem ser altamente resilientes e capazes de 
adaptar novos métodos e estratégias para ensinar este grupo de alunos. 
Estudos realizados demostram que os educadores de sucesso são aqueles 
capazes de construir sobre a experiência anterior dos seus alunos para 
introduzir novos conceitos académicos e linguísticos. Por outras palavras, os 
professores que interagem com os seus alunos refugiados como trazendo 
conhecimento e experiência de vida para o contexto de aprendizagem são 
melhor sucedidos do que aqueles para quem estes alunos apresentam 
"lacunas" em termos de conhecimento. Os professores também devem ter em 
mente que os alunos não devem ser forçados a um novo molde, mas sim dar 
tempo e oportunidade para assimilar os valores da nova cultura.

A importância da motivação – Alunos em idade adulta
A motivação dos refugiados é um processo abrangente que deve ser realizado 
por várias partes interessadas. Deve ser abordado em duas categorias 
principais:

• Fatores externos relacionados com as circunstâncias económicas, sociais,  
legais e políticas que afetam os refugiados no país anfitrião:

 • Incentivo Económico: a aquisição de fluência na língua é um fator  
decisivo no processo de integração e no acesso ao mercado de  
trabalho. Obviamente, as oportunidades de emprego  aumentam para  
aqueles que podem comunicar na língua do país de acolhimento. Além  
disso, são recompensados no seu esforço com empregos com melhor  
remuneração e com maior probabilidade de promoção;

 • Integração Social: Além de ajudar os imigrantes a integrarem-se no  
mercado de trabalho, as competências linguísticas também afetam  
crucialmente outros fatores como a educação, a saúde, o casamento,
a integração social e a participação política. Um estudo sobre um grupo  
de imigrantes nos Estados Unidos identificou a aquisição da linguagem  
como importante para alcançar um sentimento de pertença
e de adaptação (Keyes & Kane, 2004).

 • Fatores internos relacionados ao processo educativo:
 • Estabelecimento de objetivos: um estudo conduzido por Carson  

(2006) sobre refugiados adultos a aprender inglês na Irlanda, procurou  
determinar o papel motivacional que o estabelecimento de objetivos  
produzia em alunos adultos. O estudo concluiu que a definição de  
objetivos pessoais a atingir contribui positivamente para a motivação  
do aluno. Outros estudos sugerem que selecionar e alcançar objetivos  
mais desafiadores nos ajuda a aprender coisas novas, contribui para
a nossa motivação, desenvolvimento de competências e novos níveis de  
realização (Young, 2005). O processo de definição de metas deve ser  
baseado na análise das necessidades dos alunos de acordo com vários  
fatores, incluindo os seus antecedentes educacionais e profissionais;

 • Autonomia do aluno: Estudos enfatizam os benefícios de ajudar as pessoas  
a atingir o seu pleno potencial assumindo a responsabilidade pela sua  
própria aprendizagem. Ushioda (1996), por exemplo, afirma que “alunos  
autónomos são por definição alunos motivados”. Portanto, os professores  
são responsáveis por envolver os seus alunos e dar-lhes a responsabilidade  
pelo seu próprio processo de aprendizagem e objetivos de estudo a atingir; 

 • Aprender através da utilização da linguagem: um importante elemento na  
(IILT) “Integrate Ireland Language and Training” é uma acentuação na  
aprendizagem da língua através do seu uso. “Por um lado o IILT oferece
um ambiente de imersão linguística aos seus alunos...por outro, a motivação  
dos alunos provavelmente permanecerá positiva, desde que o que eles  
aprendam na sala de aula tenha um impacto imediato na facilidade com que  
eles possam interagir no mundo de língua inglesa que os cerca”

 • Relevância do conteúdo de Aprendizagem: o processo de aprendizagem  
de línguas deve ser relevante para a vida dos refugiados, a fim
de os auxiliar no processo de aprendizagem (Dooley & Thangaperumal,  
2011). Neste sentido, Bigelow (2010) sugere que eles devem ter  
oportunidades para encontrar formas de contribuir com os seus  
conhecimentos e competências na sala de aula.

Considerando a ocorrência de um Trauma
Embora muitos refugiados possam apresentar sintomas de stress 
pós-traumático, isso não reduz necessariamente a sua capacidade de 
funcionar. Em geral, fatores atuais de stress – necessidades pessoais ou 
familiares. Racismo, discriminação - causam mais sofrimento aos refugiados do 
que os traumas do passado. Também podemos acrescentar que, para além do 
trauma potencial, existe a possibilidade de os alunos desenvolverem um 
choque cultural, devido a uma imersão repentina numa nova cultura, com 
pouca preparação ou ajuda para lidar com os desafios inerentes   à adaptação 
a uma nova cultura. 

A psicopatologia nos refugiados não é inevitavelmente uma consequência do 
transtorno de stress pós-traumático à guerra; em vez disso, muitas vezes reflete 
fatores contextuais (económicos, sociais, culturais, legais) que podem ser 
aliviados por meio de mecanismos de apoio no país anfitrião.

Mesmo quando há uma história de trauma, os refugiados dificilmente aceitam 
falar sobre o seu sofrimento:

"Eu quero esquecer o passado, tudo o que aconteceu,  
eu só quero pensar no futuro. Durante a guerra eu  
sentia-me como um animal, não me sentia como uma  
pessoa. Agora voltei a sentir-me humana, quero levar  
uma vida normal…“

“A linguagem é subjugada pela violência, de modo que
o que foi vivido não pode mais ser levado ao campo da  
fala; porque a memória implica dor. Não lembrar é uma  
maneira de evitar a dor que a memória viva.”  

"Eu não me quero recordar... demasiado sofrimento!”

“Quando saí (de um campo de refugiados na Jordânia)
e entrei no avião, decidi fechar a porta e deixar tudo para  
trás. Eu optei por esquecer, eu não quero recordar."

Estas e muitas outras fontes na literatura desafiam a abordagem médica ou 
psicopatológica da experiência dos refugiados. Para um professor de línguas 
para refugiados, portanto, é CRUCIAL:
 • Estar ciente de que é “instrutor e estagiário” ao mesmo tempo, já que

os refugiados que chegam às sessões de aprendizagem da língua, muitas  
vezes têm uma experiência de vida muito mais ampla do que a do  
professor. Portanto, o professor precisa estar genuinamente convencido  
de que se encontra num caminho comum, que inclui ser aluno e educador  
ao mesmo tempo;

 • Esforçar-se por adquirir o máximo de conhecimento possível sobre
a situação mundial em relação aos deslocamentos maciços de pessoas, seja  
devido a guerras, mudanças climáticas, pobreza, exclusão, etc;

 • Desenvolver a consciência de como a sua cultura impacta na maneira  
como ele vê e se relaciona com pessoas de outras culturas e religiões;  
Portanto, é importante que desenvolva uma capacidade de ser empático  
e sem julgamento em relação àqueles que possuem diferentes culturas
e experiências passadas; 

 • Ver os alunos (refugiados ou migrantes) como seres resilientes, em vez de  
pessoas traumatizadas;

 • Estar ciente de que a prioridade de qualquer pessoa adulta é atender às  
necessidades básicas (alimentação, abrigo, segurança etc.), pessoais
ou de suas famílias; isto é ainda mais forte para os refugiados, porque eles  
deixaram tudo para trás e não têm outra maneira de satisfazer essas  
necessidades do que através de caridade ou de pequenos trabalhos  
informais. O treino da língua, portanto, poderá (facilmente) tornar-se
uma segunda prioridade para estas pessoas;

 • Ser incluído numa rede (formal ou informal) de profissionais que possam  
oferecer apoio aos alunos quando uma intervenção especializada
é necessária. Por exemplo, no caso de seus direitos fundamentais serem  
ameaçados ou violados; quando existe risco de exclusão social; quando
a saúde física ou mental dos refugiados está em risco e a intervenção  
clínica é necessária;

Aprendizagem da Língua como uma 
Atividade Direcionada por Objetivos

“A atitude positiva muda nos alunos a disposição em relação a 
aprender uma língua e em relação a si mesmos como

 aprendizes de uma língua. Esta é uma grande vantagem. 
Depois há a pergunta - porquê? Porque é que 

os resultados são tão bons?Pensamos agora que isso 
se relaciona com a dimensão emocional dos alunos; 

as formas como o CLIL os liga aos seus próprios “mundos” 
utilizando tencologia multimodal; e o impacto no cérebro quando

 aprendem uma língua se torna “aquisicional” e não apenas “intencional”.”  
-David Marsh

O processo de planeamento de aulas e os resultados de aprendizagem 
resultantes no projeto WeR1 devem basear-se na metodologia CLIL 
(Aprendizagem integrada de Conteúdo e Linguagem) e TBL (Aprendizagem 
Baseada em Tarefas) bem estabelecidos. O ênfase principal deve estar na 
criação de uma plataforma para os alunos estudarem e adquirirem a língua 
anfitriã através de um contexto relevante e contemporâneo relacionado com o 
país em que estão a viver. 

Planear as aulas de acordo com a metodologia CLIL 
O método de ensino CLIL é uma forma eficaz de capacitar alunos de várias 
idades e em diferentes níveis de fluência linguística. Utilizando o CLIL, os alunos 
são encorajados a aprender, cultivar e ativar competências interdisciplinares na 
língua de estudo. É importante que as lições e os resultados de aprendizagem 

reflitam esse objetivo, para além do desenvolvimento de competências de 
pensamento crítico e de colaboração. As aulas devem permitir que os alunos 
aprendam uma ampla gama de assuntos, e neste caso, a linguagem relacionada 
ao trabalho em particular. Em vez de ser o foco do ensino, a linguagem deve ser 
uma ferramenta de comunicação. O planeamento da lição e os resultados da 
aprendizagem devem equilibrar a educação bilíngue e a aprendizagem de 
línguas, sendo fundamental a exposição às mesmas.

Para planear uma aula CLIL eficaz e com bons resultados de aprendizagem, o 
educador precisa incluir um conceito específico, tópico, competência ou teoria 
a ser abordada -  e não um aspeto linguístico específico do idioma. Isso deve 
ser complementado com trabalho de acompanhamento, para que os alunos 
possam realizar as suas próprias pesquisas e consolidar o que aprenderam.

Antes de planear uma aula, os seguintes passos devem ser seguidos:
 • Decidir previamente sobre o assunto a pesquisar;
 • Destacar conceitos-chave e terminologia. 

O objetivo final é o de simplificar o conhecimento, para que os alunos o 
possam aplicar na vida real. A aprendizagem da língua ocorre através da 
motivação e do estudo da linguagem em contexto real. Quando os alunos 
estão interessados num tópico, eles são motivados a adquirir a linguagem para 
comunicar. A linguagem é vista em situações da vida real nas quais os alunos 
podem adquirir a fluência na língua.

Estruturas de Apoio (Scaffolding) e zona de aprendizagem (ZPD)
Como estamos interessados em aperfeiçoar o conteúdo que será mais eficiente 
e permitir que a aprendizagem ocorra o mais rapidamente possível, precisamos 
de adequar os desafios aos alunos. De acordo com Vygotsky, e a sua teoria 
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, os alunos têm uma “zona segura”, 
consistindo nas coisas que já são capazes de fazer. As tarefas e atividades 
dentro desta zona são fáceis de concluir e os alunos podem fazê-las 
necessitando de pouco esforço ou de assistência. A “zona de perigo” consiste 
nas tarefas e atividades que o aluno ainda não é capaz de fazer e, ao se deparar 
com estas, poderá ser criado um sentimento de fracasso e de frustração. A 
“zona de aprendizagem” (ou ZDP) define a distância entre o "nível de 
desenvolvimento real", determinado pela capacidade de resolver um problema 
sem ajuda, e o "nível de desenvolvimento potencial", determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com outro companheiro, sendo aí que a aprendizagem ocorre.
As estruturas de apoio ou scaffolding (em inglês), é o suporte que o professor 
oferece aos alunos, quando eles estão na Zona de Desenvolvimento Proximal. 
A quantidade de estruturas de apoio pode variar dependendo da proficiência 
linguística dos alunos, e podem ser desmontadas, pouco a pouco, à medida 
que o aluno progride. Ao introduzir novos conhecimentos ou tarefas, as 

estruturas de apoio podem ser novamente reforçadas. Por exemplo, se o 
objetivo da lição é poder assistir a uma entrevista de emprego, então há que 
demonstrar como funciona. A chave é montar e desmontar estruturas de apoio, 
à medida que os alunos progridem.  

Os 5 Cs do CLIL 
O Guia de Planeamento da Metodologia CLIL   contém conselhos práticos 
sobre os conteúdos a incluir nas lições e afirma o seguinte: 

“No planeamento de uma aula CLIL há 5 áreas a considerar:  Conteúdo, 
Comunicação, Competências, Comunidade e Cognição”.

Conteúdo
O professor deve desenvolver lições sobre temas que os alunos já conhecem.
Os alunos irão desenvolver e construir os seus conhecimentos de conteúdo 
gradualmente, em etapas. 

Comunicação
Ao preparar uma aula, as seguintes questões devem ser abordadas:
 • Em que tipo de comunicação os alunos serão envolvidos?
 • Que linguagem será útil para essa comunicação?
 • Quais as palavras-chave que serão necessárias?
 • Que estrutura de apoio posso fornecer?

Competências
Os professores do CLIL pensam em termos de resultados positivos de 
aprendizagem. Eles devem indicar claramente o que os alunos devem atingir 
no final da aula.

Comunidade
Em particular com os alunos migrantes, a sua ambição não é apenas aprender 
uma língua, mas sim desenvolver competências em algo que se relaciona com 
a integração no trabalho e na sociedade, portanto a relevância do conteúdo da 
lição é primordial.

Cognição
Expressões interrogativas são vitais nos resultados da lição: "quando?", 
"onde?", "quais?", "quantos?" e "quem”?

Os Benefícios da Aprendizagem Baseada Em Tarefas

“Professores e alunos não podem simplesmente escolher o que deve ser aprendido.” 
Halliwell, 2007

No ensino e aprendizagem de línguas, muitos professores adotam a 
abordagem tradicional do paradigma “APP”, no qual desenvolvem as suas 
lições da seguinte maneira:
 • Apresentação: O professor apresenta um aspeto da linguagem num  

contexto que torna o seu significado claro através de uma amostra de  
diálogo como dramatização ou através de um texto, etc.;

• Prática: Os alunos aprendem repetindo os aspetos linguísticos, fazendo  
exercícios de texto, e outros que o professor considere adequados; 

• Produção: Os alunos realizam uma tarefa comunicativa, como por  
exemplo uma dramatização, de forma a contextualizar o aspeto  
linguístico em questão, e também apliquem as noções previamente  
aprendidas da linguagem adequadas para a aquela tarefa específica.

Embora esta abordagem tenha sido popular e lógica, ela é problemática, pois 
os alunos podem frequentemente:
 • Estar confortáveis com um aspeto da linguagem, dentro de uma situação  

em sala de aula, mas ao precisar de aplicar a linguagem em situações da  
vida real, sintam dificuldades;

 • Tendem a usar excessivamente o novo aspeto da linguagem;
 • Quando atingem o estágio de produção, podem recorrer a aspetos da  

linguagem aprendidos anteriormente, se forem suficientes para concluir a  
 tarefa. 

A Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), no entanto, difere da abordagem 
tradicional e oferece, em termos linguísticos, uma abordagem mais natural à 
aquisição da linguagem do que a forma tradicional. Isso, por sua vez, é mais 
apropriado para alunos adultos, já que eles tendem a interpretar os benefícios de 
uma maneira mais holística e mais relevante. Com a ABT, o professor não se 
propõe ensinar um determinado aspeto da língua, mas baseia a lição em torno de 
uma tarefa em que a linguagem necessária para a conclusão da mesma forma a 
lacuna de conhecimento que os alunos devem preencher. Realiza-se também uma 
construção de significado com base no conhecimento existente e novos 
conhecimentos provenientes de materiais de referência ou fornecidos por colegas 
ou pelo instrutor.

A abordagem TBL muda o foco da lição: de centrada no professor passa a estar 
centrada no aluno. Os professores que não estão acostumados com a 
abordagem centrada no aluno precisarão de se ajustar a uma mudança na 
função que desempenham na sala de aula. Numa sala de aula centrada no 
professor, o professor está na frente da turma e passa a informação aos alunos, 
que mais ou menos passivamente a absorvem. As atividades são controladas 
pelo professor enquanto os alunos aguardam instruções adicionais quando a 
tarefa estiver concluída. O professor acompanha o progresso do trabalho, 
circula entre os grupos e presta assistência conforme necessário. Este também 
é o momento para o professor fazer observações sobre o progresso do aluno e 
abordar quaisquer questões que possam surgir. O professor não deve 
distanciar-se dos alunos, mas sim estar aberto a fornecer apoio individual em 
resposta às necessidades dos alunos.  

Existem benefícios significativos para a abordagem ABT em oposição a uma 
abordagem tradicional:

 • Os alunos não estão restritos a um "aspeto" da língua e podem trazer  
outras áreas da língua que já aprenderam para completar uma tarefa;

 • Os alunos terão uma exposição muito mais variada à linguagem com o  
ABT e a linguagem a ser explorada decorre das necessidades dos alunos;

 • Os alunos normalmente comunicam muito mais durante uma aula ABT.

Exemplo 2
Aluno:.”Está ali dois carros”

Professor: “Sim, pois estão, estão ali dois carros. Consigo vê-los”.
Aluno: “Eu gosto muito do carro vermelho”.
Professor: “Sim, é um carro muito bonito”.

Nesta situação, a questão é abordada de forma discreta, e o aluno tem a 
chance de fazer uso das suas competências de linguagem e comunicar com o 
professor. As lições de ABT são tipicamente planeadas da seguinte maneira: 

Tarefa Prévia (Linha de Base)
 O professor descreve o que o aluno deverá fazer durante a fase de tarefa. Isso 
pode ser composto por uma simples instrução em que se espera que os alunos 
alcancem um objetivo claramente definido. A tarefa deve facilitar a prática 
comunicativa apoiada em estruturas de linguagem e de vocabulário. O 
professor também pode fazer uma demonstração da tarefa a ser concluída 
para esclarecer o que os alunos deverão fazer.

Ciclo da Tarefa
A parte inicial do Ciclo da Tarefa é onde os alunos são expostos à tarefa e 
passam o tempo alocado explorando e interagindo com o conteúdo que 
consideram necessário para concluir a tarefa. É importante que os alunos 
gastem o tempo apropriado para começarem a entender as suas lacunas e 
como adquirir o vocabulário relevante e as frases necessárias para concluir a 
tarefa.

Posteriormente, os alunos trabalham de forma independente para concluir a 
tarefa. O professor deve fornecer critérios de sucesso para tarefas mais 
complexas, para que os alunos possam marcar as etapas à medida que forem 
concluídas. Durante esta fase, o professor irá circular e observar o progresso 
feito, oferecendo assistência onde os alunos têm mais dificuldades e 
respondendo a pedidos diretos de apoio.

Finalmente, quando os alunos tiverem tempo suficiente para trabalhar na 
tarefa, eles demonstrarão o que realizaram. Isso pode assumir a forma de 
apresentação, por sua vez, ao resto da turma, ou mesmo apresentação 
individual ou de grupo a grupo. Durante esta fase, o professor voltará a 
observar de perto e tomar conhecimento de quaisquer problemas comuns que 
tenham surgido ou realçar exemplos de uso exemplar da língua-alvo pelos 
alunos.

Após a Realização da Tarefa
A última parte da lição é dedicada a resumir os pontos fortes e fracos da turma. 
Aqui o professor aborda alguns dos principais problemas que foram observados 
durante a aula. Os problemas são resolvidos fornecendo explicações e 
destacando erros sistemáticos de linguagem. É importante acrescentar que a 
correção e o uso perfeito da linguagem durante as tarefas não são o foco. O foco 
durante a fase de tarefa é a construção de significado e experimentação.

Planeamento da Lição WeR1 

Tarefa Prévia
 • O que é que os seus alunos já sabem?
 • O que é necessário rever da última lição?
 • Como pode deixar os seus alunos curiosos sobre o assunto?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Apresentação da tarefa - como vai apresentar a tarefa? Ou seja: vai mostrar  

um vídeo de alguém a realizar a tarefa? ou mostrar um resultado de uma  
tarefa, uma gravação, um plano, um vídeo, um guia, etc;

 • Qual o tipo de apoio a dar aos alunos de forma a que concluam a tarefa  
com sucesso?

 • Qual o vocabulário que será necessário reter para completar a tarefa?

Ciclo da Tarefa
 • O objetivo da tarefa é melhor alcançado pelos alunos individualmente, em  

pares ou em grupos maiores?
 • Os alunos têm acesso a todos os recursos necessários? Acesso a materiais  

de referência (impressos ou online), computadores com software  
específico (edição de vídeo, software de criação de jogos, processamento  
de texto e equipamento de impressão);

 • Há tempo suficiente disponível para concluir a tarefa? 
 • Como vão os grupos apresentar os seus resultados?
 • A quem vão apresentar os seus resultados?
 • Quanto tempo vão precisar para apresentar os resultados?

Após a Tarefa
 • A tarefa correu bem?
 • Houve algum aspeto que precisasse de ser melhorado?
 • Os alunos podem dar feedback uns aos outros?
 • Foco na língua - há algum aspeto que precise de atenção?
 • Resumo: O que aprendemos hoje? Novas palavras? Novas estruturas  

 gramaticais? 

Passear de Bicicleta
Tópico: Passear de bicicleta
Nível Linguístico: B1

O ciclismo é uma atividade de lazer popular e, em alguns países, é a forma 
dominante de transporte pessoal. O ciclismo é uma forma acessível para se 
deslocar de forma independente e também de conhecer e aproveitar a área 
local.

Resultados de aprendizagem pretendidos:
No final desta lição, os alunos:

(1) Exploraram linguagem relacionada com o ciclismo;
(2) Conversaram sobre vários aspetos do ciclismo.

Durante a aula, a turma participará de uma série de atividades destinadas a 
facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão apoiadas pelos 
seguintes materiais:

(1) Acesso a dicionários online ou impressos;
(2) 1 dispositivo de gravação por grupo (por exemplo, smartphone com  

aplicativo de gravação e ampla capacidade de armazenamento para  
arquivos de áudio curtos). 

Tarefa Prévia:
O professor iniciará a aula facilitando uma breve discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do ciclismo. Os alunos serão incentivados a compartilhar seus 
pontos de vista sobre o ciclismo e falar sobre a sua experiência antes de usar 
ou possuir uma bicicleta.

O professor apresentará a tarefa. Trabalhando em pares, os alunos irão 
compilar uma breve apresentação de áudio (2-3 min) sobre os benefícios do 
ciclismo. Os alunos serão convidados a imaginar que a apresentação de áudio 
será transmitida durante um programa de rádio matinal.

Tarefa: 
Preparação: (25 mins)
Os grupos terão liberdade para escolher em qual área do ciclismo desejam 
focar as suas apresentações de áudio, no entanto, o professor pode dar 
algumas ideias, como por exemplo:

• Manutenção de bicicletas, ou seja, manter os freios, engrenagens,
correntes, pneus etc. em boas condições de funcionamento,
localização do melhor lugar para comprar peças ou obter um serviço
de bicicletas;

• Acessórios – tipos de acessórios e razão para os adquirir, como por
exemplo computador de bicicleta, roupas, capacetes, equipamentos de
segurança etc;

• Passear de bicicleta: quais as suas vantagens e desvantagens? A bicicleta
economiza ou gasta tempo? Quais são as implicações para a saúde a longo
prazo? O que você faz com sua bicicleta quando chega ao seu destino?
A forma como os  empregadores podem apoiar / promover o ciclismo
providenciando estacionamento armários ou chuveiros, ou ajudando na
compra de uma bicicleta;

• Andar de bicicleta como uma atividade de lazer: Quais são os benefícios
para a saúde física e mental? Como o ciclismo pode ser uma atividade
social, por ex. pedalando com a família ou inserido num clube? Como
podem as férias ser planeadas em torno do ciclismo?

Os grupos serão encorajados a escrever um roteiro à medida que vão 
desenvolvendo a atividade, no entanto, os utilizadores mais confiantes podem 
confiar num conjunto de pontos à medida que desenvolvem ideias para 
apresentação. Durante esta fase, o professor irá circular entre os grupos e dar 
apoio, se os alunos pedirem. Os grupos utilizarão dicionários (on-line / 
impressos) conforme necessário e poderão solicitar ao professor que verifique 
seu trabalho à medida que o vão desenvolvendo.
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Geralmente, quando se trabalha com a abordagem ABT, o professor  
encoraja os alunos a assumir um papel ativo na sua própria aprendizagem.  
A sala de aula proporciona um ambiente seguro, onde cometer erros
e aprender através de tentativa e erro é encorajado. Escusado será dizer  
que os alunos devem-se respeitar uns aos outros e entender que nem  
todos terão a mesma capacidade ou nível de competência. O professor  
deve procurar estabelecer grupos de competências mistas para facilitar
a aprendizagem entre pares.

Plano de Lição
Exemplo 1

Aluno: "Está ali dois carros".
Professor: "Correção, estão ali. Repita comigo – estão ali dois carros…”

Aluno: ...

Nesta situação, o foco estritamente na forma reduz a atenção ao significado. 
Ao ser corrigido nas suas tentativas de comunicação o aluno foi interrompido. 
É certo que devemos evitar maus hábitos e repetição de erros na utilização da 
forma gramatical. No entanto, isso não precisa ser feito a meio de uma 
tentativa de comunicação. Na metodologia ABT, a revisão pós tarefa permite 
ao professor destacar as áreas problemáticas de uma forma geral. Intervenções 
ainda são possíveis durante a fase de tarefa, no entanto, isso é menos intrusivo 
se for enquadrado oferecendo sugestões úteis em vez de correções.



Prática: (15 mins)
Os grupos usarão este tempo de prática para testar a apresentação e se 
acostumarem a falar em voz alta. 

Gravação: (10 mins)
Idealmente, pelo menos um membro de cada grupo terá um telefone com 
capacidade de gravação. Os alunos devem ser encorajados a fazer a gravação 
dentro de uma ou duas tentativas pois não se preconiza a perfeição, mas sim o 
processo de realização da tarefa.

Partilha: (20 mins)
O professor irá agora pedir aos grupos que reproduzam as suas apresentações. 
O professor anotará quaisquer questões relacionadas com o uso e pronúncia 
da língua. 

Conclusão da Tarefa - Exposição
O professor facilitará uma breve discussão sobre as apresentações em áudio e 
incentivará os grupos a dar feedback uns aos outros e a dizerem o que eles 
gostaram sobre as gravações uns dos outros. O professor fará uma exposição 
sumária ao grupo sobre como a linguagem foi usada durante a tarefa e 
enfocará quaisquer erros básicos que precisem de atenção imediata.
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