
Bem-vindo ao Capítulo 4!

COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL

Olá! Eu sou o Tomás! 
Vamos continuar com o 
nosso curso. Estamos no 

Capítulo 4.



O wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", 
é um projeto Europeu que pretende dar formação sobre os aspetos essenciais do 

processo de internacionalização.

O curso wINGS tem 6 capítulos: Mentalidade Empreendedora; Competências 
Principais para o Empreendedorismo; Gestão da Incerteza; Comunicação 

Intercultural; Competências de Marketing e Vendas e Competências 
Empresariais.

Através da nossa componente de jogos virtuais, será envolvido em situações 
reais de empreendedorismo e irá adquirir um conjunto de competências que o 

irão preparar para uma aventura de internacionalização de sucesso.

O wINGS foi criado por um consórcio de seis organizações especializadas quer 
em educação, quer em empreendedorismo. Para mais informações sobre o 
projeto wINGS, não hesite em nos contactar em https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Estes são os temas 
abordados neste capítulo.

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAGEM

1. Comunicação Intercultural
2. Definição de Cultura 
3. Conceitos de Cultura
4. Dimensões da Cultura 
5. Atividades Práticas
6. Cenário de Jogo



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

● Compreender o que é a Comunicação Intercultural

● Conhecer diferentes definições de cultura

● Compreender vários conceitos de cultura

● Descrever elementos da cultura

● Compreender as dimensões da cultura



1. Comunicação Intercultural



O significado de 
Comunicação Intercultural! Comunicação intercultural é a interação

verbal e não-verbal entre pessoas de
contextos culturais diferentes.

Requer compreender uma língua, mas não
é simplesmente sobre o conhecimento de
línguas estrangeiras.

Comunicação Intercultural - definição



Dominar uma língua estrangeira é o primeiro passo na
comunicação com representantes de outros países e culturas, mas
permite apenas ir até ao nível do acordo verbal.

Uma parte muito importante da comunicação inclui a linguagem
corporal, que significa gestos, rituais, expressões faciais, etc.

Comunicação Intercultural



A comunicação e contexto não-verbal são muito importantes.
Dependendo de valores reconhecidos e questões culturais
reproduzidas, cada mensagem pode ter um significado diferente.

As barreiras de língua e falta de consistência na esfera de
comunicação verbal e não-verbal são muitas vezes causas de mal-
entendidos e conflitos entre representantes de culturas diferentes.

Comunicação Intercultural



Não existe comunicação 
intercultural sem algum 
conhecimento sobre 
cultura e os seus elementos 
específicos.A comunicação intercultural acontece quando 

duas culturas interagem, portanto é necessário 
compreender o que é a cultura.  

Ser capaz de comunicar com representantes de 
outras culturas significa compreender, aceitar 
e apreciar valores, mentalidades e estratégias 
de comunicação de outras culturas. 

Comunicação Intercultural



2. Definição de Cultura



Cultura é um conceito 
amplo e ambíguo e 
existem várias 
definições de cultura. 

Em 1952 Kroeber and Kluckhohn encontraram
mais de 150 definições do termo “cultura” (Kroeber
& Kluckhohn, 1952).

Uma das definições mais bem-conhecidas é do
antropologista Edward Taylor, que descreve a
cultura como uma civilização, um organismo
complexo que envolve conhecimento, crenças,
arte, moral, leis, costumes e outros hábitos
adquiridos por pessoas enquanto membros da
sociedade.

Definição de Cultura



Cultura é…

❑ Uma forma na qual um grupo de pessoas resolve
problemas e disputas (Edgar Schein)

❑ Uma forma na qual um grupo de pessoas resolve
problemas (Fons Trompenaars)

❑ Uma programação da mente coletiva (Geert Hofstede)
❑ Uma estrutura de significados de acordo com os quais

as pessoas interpretam as suas experiências e
direcionam as suas ações (Clifford Geertz)

Outras definições de cultura



Cultura é…

❑ Uma parte do ambiente que é feita de humanos (Harry
Triandis)

❑ Uma rede de crenças e objetivos na qual cada fio
empurra outro, enquanto é puxado por outro,
alterando constantemente o arranjo do todo (Jacques
Barzun)

❑ Um controlo sobre a natureza (Johan Huizinga)

Outras definições de cultura



O que é importante 
compreender é o que 

Geert Hofstede provou.

Cultura é algo que aprendemos. A
sua fonte está no ambiente social,
não nos genes!

Cultura



3. Conceitos de Cultura



Existem vários conceitos 
de cultura, um dos quais é

compreender a cultura 
como um sistema. Na psicologia intercultural, a cultura é

compreendida como um sistema de valores,
normas e comportamentos que são característicos
de grupos particulares e nações.

Não significa que todos partilhem dos mesmos
valores ou se comportem de acordo com normas
aceites, mas que todos os reconheçam como
características do seu grupo.

Conceitos de Cultura



Cultura enquanto sistema

Comportamentos

NormasValores

Formas de 
comunicação



Outro conceito 
popular é o Modelo de 
Cultura Iceberg.

A cultura pode ser comparada a um iceberg com a
ponta visível e uma grande parte invisível debaixo
da superfície da água.

A ponta visível corresponde às áreas da cultura
que podemos ver no sentido físico.

Conceitos de Cultura



O Modelo-Iceberg: Uma 
forma clara de 
visualizar a cultura.

Conceitos de Cultura



A partir deste conceito de cultura podemos ver que os elementos
visíveis são apenas um reflexo dos invisíveis. Ao observar a
cultura como um iceberg, podemos responder às seguintes
questões:

❑ O quê? O que vejo, o que se passa, o que estão a fazer, o que
estão a comer, o que estão a dizer? De modo a descobrir a
enormidade de informação sobre cultura, temos de procurar
arduamente, descobrir, pesquisar e inquirir conscientemente.

❑ Porquê? Por que é importante para eles, por que fazem isso,
por que querem algo diferente de nós?

Conceitos de Cultura



6. Dimensões da Cultura



Além de conceitos de 
cultura, existem também 

várias dimensões da 
cultura (dimensões 

culturais). Durante muitos anos, investigadores estudaram as
diferenças culturais para tentar determinar as
dimensões da cultura.

Da mesma forma que existem conceitos e definições
diferentes de cultura, também no caso das
dimensões da cultura existem vários modelos
propostos pelos investigadores.

Dimensões da Cultura



O conceito de dimensões 
culturais é uma 

ferramenta que foi 
desenvolvida para nos 

apoiar a observar, 
compreender e comparar 

culturas. 
As dimensões culturais são baseadas no que pode
ser observado e o que é normal para a maioria dos
membros de uma certa cultura.

É importante relembrar que não se deve olhar para
uma cultura através das nossas próprias lentes
culturais, mas de forma neutral e adiando juízos de
valor.

Dimensões da Cultura



O conceito de dimensões 
culturais é uma 

ferramenta que foi 
desenvolvida para nos 

apoiar a observar, 
compreender e comparar 

culturas. 

Existem vários estudos sobre a divisão de culturas.
A primeira solução empírica foi apresentada pelo
sociologista holandês Geert Hofstede. Ele distinguiu
as seguintes dimensões :

❑ Distância de Poder

❑ Individualismo/Coletivismo

❑ Evitar a incerteza

❑ Masculinidade/Feminilidade

Dimensões da Cultura



❑ Esta dimensão está relacionada com até que ponto um
desequilíbrio de poder é aceite por uma cultura.

❑ Uma cultura com estruturas altamente hierárquicas
tem um poder de distância elevado.

❑ As culturas com menor poder de distância têm
hierarquias muito planas.

Distância de Poder



❑ Esta dimensão é a resposta ao dilema de como as
relações entre indivíduos e grupos deve ser regulada.

❑ Os membros de culturas coletivistas tentam alinhar os
seus objetivos com os objetivos do seu grupo social.

❑ Membros de culturas individualistas consideram-se
primariamente como indivíduos autónomos e têm
como objetivo alcançar os seus objetivos pessoais de
forma independente.

Individualismo/Coletivismo



❑ Esta dimensão é sobre a tolerância da incerteza em
relação a expetativas e o futuro.

❑ Em culturas que evitam a incerteza, situações pouco
claras podem criar desorientação. Assim, as regras
que gerem a vida pública e privada são estritamente
seguidas.

❑ Em culturas que não evitam a incerteza, o caus e
situações pouco claras provocam reações
relativamente tranquilas e as regras que gerem a vida
pública e privada são menos estritamente seguidas.

Evitar a incerteza



❑ Esta dimensão ilustra as relações entre homens e
mulheres no que diz respeito aos seus papéis de género
e sociais e o seu significado.

❑ Em culturas masculinas, os papéis sociais estão
claramente separados. O papel masculino é

caracterizado pelo alto desempenho e domínio. O
papel feminino é caracterizado pelo carinho, modéstia
e subordinação.

❑ Em culturas femininas, os papéis não estão definidos
por características específicas e quase todos os papéis
na sociedade podem ser ocupados por mulheres assim
como por homens.

Masculinidade/Feminilidade



Outra distinção foi proposta por Shalom Schwartz que 
propôs as seguintes dimensões:

HARMONIA

IGUALITARISMO

AUTONOMIA 
INTELECTUAL

AUTONOMIA 
AFETIVA

DOMÍNIO

HIERARQUIA

INCLUSÃO

Dimensões da Cultura



ATIVIDADES PRÁTICAS



1. Identifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

a) A comunicação intercultural é a interação verbal e não-verbal entre pessoas de
diferentes contextos culturais.

b) A comunicação não-verbal e contextual não tem grande significado no que diz
respeito à comunicação intercultural.

c) A cultura é algo que as pessoas podem aprender.

d) Com o Modelo de Cultura Iceberg podemos verificar que os elementos visíveis são
apenas o reflexo dos invisíveis.

e) As dimensões culturais são baseadas no que pode ser observado e o que é normal para
a maioria dos membros de uma certa cultura.



2. Complete as seguintes frases:

a) A comunicação intercultural acontece quando há a interação de ----------, por isso é
necessário compreender o que é.

b) Ser capaz de comunicar com representantes de outras culturas significa
compreender, --------- e avaliar valores, mentalidades e estratégias de
comunicação de outras culturas.

c) De acordo com Geert Hofstede, a cultura é um --------- coletivo.

d) As dimensões culturais são baseadas no que pode ser ------------ e no que é normal
para a maioria dos membros de uma certa cultura.

e) Evitar a incerteza é sobre tolerância da incerteza, expetativas e ----------.



DESCRIÇÃO DE UM CENÁRIO DE JOGO
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