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resumo 
 
 

Assumimos, numa perspectiva de Didáctica do Plurilinguismo, que o 
desenvolvimento da Cultura Linguística, nas suas três dimensões (cognitiva, 
imagética/representacional e das práticas), pode contribuir para cidadãos mais 
predispostos a contactos interculturais, promovendo a capacidade de diálogo, 
essencial num mundo onde os contactos com o Outro assumem um papel 
cada vez mais crucial, num espaço e tempo marcados pela mobilidade e pelo 
encontro. Assim, considerámos importante conhecer a Cultura Linguística dos 
alunos do 9.º ano do Concelho de Aveiro, comparando os nossos resultados 
com aqueles obtidos há 10 anos, no estudo de Simões (2006).  
 
Para tal, seguimos uma metodologia de investigação de tipo quantitativo, 
enquadrando-se o nosso estudo numa tipologia de Sondagem/Survey, tendo 
como universo todos os alunos do 9.º ano de escolaridade das escolas do 
Concelho de Aveiro, no ano lectivo de 2010/2011. Foi aplicado um inquérito 
por questionário a todos os alunos do 9.º ano do Concelho de Aveiro, 
totalizando 651 respondentes, sendo depois os dados analisados 
estatisticamente, através do programa de análise estatística SPSS, e as 
questões abertas sujeitas a análise de conteúdo. 
A análise dos dados recolhidos permitiu-nos concluir que a Cultura Linguística 
dos alunos não é hoje muito diferente da de há 10 anos atrás. Verifica-se que 
estes possuem poucos conhecimentos declarativos acerca do Mundo das 
Línguas, representações muito cristalizadas e escolarizadas das línguas e dos 
povos que as falam e poucos contactos efectivos e ambicionados com línguas 
que não fazem parte da oferta formativa das nossas escolas. 
 
Assim, apontamos para a necessidade de a escola reconfigurar o seu 
pensamento e as suas práticas, assumindo como fundamental uma Educação 
em Línguas que seja promotora do desenvolvimento da Cultura linguística dos 
alunos. Para tal, acreditamos ser fundamental a assunção do papel que as 
línguas desempenham na formação de cidadãos mais activos e participativos. 
Consideramos ainda essencial o desenvolvimento de um trabalho junto dos 
professores que os ajude a reconhecer a importância de desenvolver a Cultura 
Linguística dos seus alunos, tomando consciência que o ensino de línguas é 
hoje muito mais que ensinar aos alunos a proficiência comunicativa numa 
determinada língua, reencontrando um dos fins da educação que é o de 
desenvolvimento de cultura nos sujeitos, incluindo a Cultura Linguística neste 
objectivo mais alargado. Apontamos ainda no nosso estudo para a 
necessidade da escola se reinventar na forma como vê as línguas e como 
pode proporcionar aos seus alunos contactos mais enriquecedores.  
 

 



 
 

Em suma, acreditamos que é no desenvolvimento de um trabalho holístico, 
que inclui todos os agentes educativos, que se deve equacionar o contacto 
com as línguas, promovendo o desenvolvimento da Cultura Linguística de 
todos os sujeitos que constroem a comunidade educativa. 
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abstract 
 

In a didactical perspective of Plurilingualism we assume that the development 
of Linguistic Culture, in its three dimensions (cognitve, representational and 
that of practices) can contribute to citizens more willing to intercultural 
encounters, promoting the ability to dialogue, essential in a world where the 
contacts with Others assume a crucial role, as we live in a space and time 
characterized by mobility and encounter. Thus, we have  considered important 
to know the Linguistic Culture of the students on the 9th grade from the Council 
of Aveiro, comparing our results to those obtained 10 years ago by Simões 
(2006). 
 
In order to do that we proceeded with a quantitative metholody in our 
investigation, namely by doing a Survey, having as universe all the students 
attending the 9th grade in schools within the Council of Aveiro, during the 
schoolyear 2010/2011. We have used a questionnaire that all the students 
attending the 9th grade have answered, obtaining 651 answers. These data 
were later statistically analyzed, by means of the statistical program SPSS, 
whereas open answers were object of content analysis. 
When analysing the data one may conclude that the Linguistic Culture of these 
students does not differ much from the Linguistic Culture the students revealed 
10 years ago. We realize that the students have few knowledge about the 
World of Languages, possess crystallyzed and curricular rooted 
representations towards languages and towards the people that talk them and 
these students also reveal few actual and ambitioned contacts with languages 
beyond those that are part of the school curriculum. 
 
We therefore consider it necessary for the school to rethink itself and its 
practices, assuming as fundamental a Language Education that promotes the 
development of Linguistic Culture. To do so, we believe it is crucial the 
assumption of the role languages play in the education of more active and 
participative citizens. We believe the creation of collaborative work with 
educators is also decisive in order to help them recognize the importance of 
developing the Linguistic Culture of their students, making them aware that, 
currently, language teaching is a lot more than teaching linguistic proficiency in 
a certain language, but rather it is refinding one of the educational goals -  
developing Culture, assuming linguistic Culture, within this wider goal. In our 
study, we also consider school must reinvent the way languages are seen and 
how it can create more enriching encounters between languages and its 
students. 
 
In conclusion, we believe that contacts with languages must be understood 
within a holistic framework , which includes all educational agents, promoting 
the development of the Linguistic Culture of all the elements that are part of the 
educational community. 
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Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso 
corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de 
nós mesmos. 

Fernando Pessoa 
 
 
Introdução 
 
 Partir para este trabalho de investigação foi um desafio enquanto pessoa e 

profissional. Exercendo a profissão de docente desde 1998/1999, há já 13 anos, fomos 

sempre vivenciando a nossa experiência um pouco à margem de desafios investigativos. 

Ao longo do nosso percurso, fomos sempre perspectivando a possibilidade de aceitar este 

desafio, mas não o pretendíamos fazer apenas para que nos conferisse um grau. Essa 

decisão só poderia ser tomada caso a temática a abordar fosse apaixonante mas, acima de 

tudo, caso considerássemos que viria a ter um verdadeiro impacto sobre as nossas práticas 

profissionais. Assim, fomos sempre esperando que essa paixão brotasse para, através dela, 

entrar nesta aventura. 

 Não são alheias ao facto de estarmos aqui hoje, a encetar este projecto, duas 

condições fundamentais: 

 - a primeira tem a ver com o acompanhamento que pudemos fazer do projecto de 

doutoramento desenvolvido por Simões (2006) que, pela primeira vez, nos fez ter vontade 

de encetar o caminho da investigação, pois o Ensino de Línguas, as suas finalidades e o 

Plurilinguismo eram questões que nos despertavam curiosidade e vontade de aprender 

mais; 

 - a segunda condição que determina o nosso projecto de mestrado prende-se com a 

participação no Projecto "Línguas e Educação - construir e partilhar a formação1"  que 

veio cimentar a vontade, já latente, de descobrir mais acerca do que é hoje ensinar línguas. 

 Consideramos que precisámos de algum tempo de maturação enquanto professoras 

para sentir que tínhamos as capacidades formativas, analíticas e reflexivas, necessárias ao 

desenvolvimento de um projecto de investigação desta natureza. 

                                                
1 Projecto “Línguas e Educação – Construir e partilhar a formação”, coordenado por Ana Isabel Andrade, 
Universidade de Aveiro (PTDC/CED/68813/2006), na oficina “Colaborar em práticas de sensibilização e 
educação plurilingue e intercultural: que possibilidades de desenvolvimento profissional?" (FCOMP-01-
0124-FEDER-007106) 
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 Assim, num momento em que a escola se repensa, se redimensiona e recapacita, 

devido a todas as transformações sociais e políticas que se operam, considerámos que este 

seria o momento ideal para embarcar neste projecto, pois também sentimos essa 

necessidade de reflexão sobre o que nos rodeava e de que forma poderíamos contribuir 

para as mudanças hoje exigidas. 

 Podemos afirmar que este estudo surge com base em dois pressupostos essenciais: 

(i) a vontade de crescer enquanto profissionais já que ao longo do nosso percurso 

precisamos de nos munir de mais conhecimento para poder intervir de forma reflectida e 

efectiva no contexto onde operamos; (ii) o reconhecimento de que o conceito de Cultura 

Linguística (CL) se encontra ao serviço das finalidades da Educação em Línguas, que se 

baseiam numa perspectiva de promoção do contacto intercultural, de diálogo e abertura 

para com o Outro, na prossecução de uma educação para a cidadania democrática e para a 

paz. 

 Considera-se que quanto maior for a CL dos sujeitos, maior será a sua 

predisposição para estar com o Outro, alargando o seu conhecimento sobre o mundo das 

línguas, promovendo a reconstrução de representações/imagens sobre as línguas e os povos 

e contribuindo para novas práticas linguístico-comunicativas. Assim, assumimos como 

desafio, neste projecto, descrever a CL de alunos do 9.º ano de escolaridade do Concelho 

de Aveiro. Apesar do nosso projecto se constituir meramente num carácter descritivo, 

acreditamos que é bastante pertinente, pois a Didáctica de Línguas, área onde o nosso 

trabalho decorre, necessita de estudos que analisem e descrevam os contextos onde se 

actua para que se possam criar momentos de balanço acerca do que foi feito e se 

perspectivem os caminhos ainda a traçar. 

 Para alcançar o nosso propósito, definimos a seguinte questão investigativa: 

 Que Cultura Linguística possuem os alunos do 9.º ano de escolaridade do 

Concelho de Aveiro? 

 Para dar resposta à nossa questão, procederemos à recolha de dados através de um 

inquérito por questionário, entregue aos alunos do 9.º ano de escolaridade das escolas do 

concelho de Aveiro, esperando, no fim, ter conseguido alcançar o nosso objectivo de 

descrever a sua Cultura Linguística. 
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 A dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

 Capítulo 1 -  abordagem à actual Didáctica de Línguas e à forma como esta veio 

reconfigurar o ensino de línguas, contextualizando-a no contexto europeu e nas 

suas directrizes no que respeita à Educação em Línguas, apresentando de seguida o 

conceito de CL, procurando explicitar a sua propriedade na Didáctica de Línguas 

actual. 

 Capítulo 2 - descrição das opções metodológicas do presente estudo, explicitando 

os instrumentos de recolha de dados e a forma como os dados são analisados. 

 Capítulo 3 - descrição dos dados recolhidos, procurando através da sua análise, 

descrever a CL dos alunos  

 Capítulo 4 - discussão mais problematizadora dos dados, procurando indicar pistas 

de trabalho conducentes ao desenvolvimento da CL dos sujeitos, indicando também 

as limitações do nosso estudo.  
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Capítulo 1 - Didáctica das Línguas e Cultura Linguística 

 

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen." 

(Goethe) 

Introdução 

 

 

Vivemos hoje num mundo onde os contactos com o Outro assumem um papel cada 

vez mais crucial, numa Europa marcada pela mobilidade, onde os espaços de encontro se 

multiplicam. O actual contexto social é marcado por intensas trocas e relações constantes 

com povos de todo o Mundo, pela presença de múltiplas nacionalidades e pela necessidade 

de nos aproximarmos dos outros, seja para trocas comerciais, para contactos profissionais, 

para adquirir mais formação ou por mero lazer. Estes contactos assumem-se hoje de 

diferentes formas já que, através do computador, “viajamos” à distância de um clique e de 

imediato contactamos com povos de origens diversas. Assim, os cidadãos de hoje deverão 

poder ter uma formação que lhes possibilite ultrapassar possíveis barreiras na comunicação 

com os outros povos, na medida em que as relações globais são hoje uma realidade. Sendo 

o ensino formal um espaço privilegiado de formação, consideramos que a escola tem 

obrigação de proporcionar aos seus alunos o desenvolvimento de ferramentas de 

comunicação e apropriação do real, que lhes permitam movimentar-se num mundo global e 

possibilitem o estabelecimento de contactos com os outros, ajudando-os no 

desenvolvimento de competências que lhes permitam relacionar-se melhor com diferentes 

povos. Esta é um preocupação das instituições internacionais (cf. Conselho da Europa; 

UNESCO) que, nas muitas directrizes emanadas, têm vindo a acentuar o papel da escola de 

hoje considerando que estas: 

 

are also important for the preparation of young people for life as active citizens. They 

are responsible for guiding and supporting young people in acquiring the tools and 

developing attitudes necessary for life in society in all its aspects or with strategies for 

acquiring them, and enable them to understand and acquire the values that underpin 
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democratic life, introducing respect for human rights as the foundations for managing 

diversity and stimulating openness to other cultures (Council of Europe, 2008, p.30). 

A escola tem hoje o grande desafio de dar resposta à necessidade de formação de 

cidadãos capazes de lidar com a diferença e mais predispostos aos contactos com a 

diversidade até porque, como referimos acima, as sociedades não são estáticas, havendo 

um número cada vez mais crescente de fluxos migratórios. Estes fluxos geram dinâmicas 

de movimentação dos povos por todo o Mundo, havendo assim países cada vez mais 

plurais, uma vez que acolhem pessoas de origens diversas. O último relatório dos Serviços 

de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) indica que em Portugal residem actualmente 454.191 

cidadãos oriundos de outros Países (SEF, 2009). Como nos diz este mesmo relatório, são 

várias as motivações para emigrar: desde "aspectos tão diversos como a globalização, o 

envelhecimento populacional, a segurança e o terrorismo, o respeito pelos direitos 

humanos e a luta contra o tráfico de pessoas ou a ajuda ao desenvolvimento e à democracia 

nos países de origem.” (SEF, 2009:10). Facto incontornável é a mudança que esta 

mobilidade trouxe ao contexto onde os cidadãos têm que operar, tornando urgente o 

desenvolvimento de capacidades que ajudem os sujeitos a gerir o contacto intercultural, 

que ocorre diariamente. 

A sociedade actual tem vindo a considerar que uma das ferramentas cruciais para os 

cidadãos se movimentarem num mundo global se encontra no domínio de uma língua de 

comunicação internacional – o Inglês. Guilherme (2007) refere não haver dúvidas acerca 

do papel fundamental que a Língua Inglesa desempenha nos países desenvolvidos 

reflectindo, nos seus estudos, sobre o papel que o ensino do Inglês pode ter na formação de 

cidadãos capazes de aceitar a diferença, pois embora o Inglês seja uma língua de mediação, 

uma língua global, ela própria se encontra repleta de diversidade e pode ser um canal de 

reflexão sobre a diversidade do Mundo e constituir uma forma de reflexão crítica. Neste 

processo de reflexão sobre a Língua Inglesa, cabe aos professores um papel essencial 

procurando construir processos de desenvolvimento de pensamento crítico, considerando a 

autora que os professores de Inglês deverão assumir o ensino da língua, perspectivando-o 

não só como uma ferramenta mas procurando ir para além desse carácter utilitário, quase 

primário, que se associa ao ensino da Língua Inglesa, não esquecendo que a aprendizagem 

de uma língua estrangeira (LE) tem um carácter humanístico, devendo enfatizar-se o seu 
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papel no desenvolvimento de valores de cidadania e respeito pelo Outro, isto é nos valores 

da compreensão humana. 

Também Graddol (2006) analisa o uso de Inglês no mundo como ferramenta 

essencial de comunicação, de língua-franca, mas questiona a permanência do estatuto desta 

língua como a língua essencial na comunicação além fronteiras, considerando que outras 

línguas, nomeadamente as Asiáticas, poderão adquirir uma preponderância maior no 

Mundo, devido à forte economia asiática (Graddol, 2000). Embora reconheçamos e 

consideremos que não devemos menosprezar o papel que uma língua franca pode ter na 

comunicação com outros povos, apontamos para a necessidade de aprender outras línguas, 

por um lado porque: 

 

Futuramente, do ponto de vista profissional, tudo leva a crer que a língua inglesa será 

cada vez mais necessária, mas cada vez menos suficiente. Se em certos domínios de 

actividade é já quase imperativo conhecê-la, incluir no curriculum vitae uma língua 

mencionada por todos os candidatos não constitui um trunfo suplementar para 

encontrar um emprego ou para exercer uma actividade. (Comissão Europeia, 2008, 

pp.14-15). 

 

Mais ainda, educar para lidar com a diferença e com o Outro, num sentido de 

educação para a compreensão implica o contacto com a diversidade que os outros 

transportam consigo, nomeadamente nas línguas que falam, cheias de aportes culturais de 

valor inestimável.  

 Edgar Morin (2000) considera que um dos grandes desafios da educação actual 

reside na capacidade de educar para a compreensão entre os povos. Neste desafio 

“encontra-se a missão propriamente espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as 

pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade.” 

(Morin, 2000:93). Educar para a compreensão implica necessariamente uma educação de 

respeito pelas línguas, já que, como acima referimos, elas constituem não só meio de 

comunicação, mas encerram em si cargas culturais únicas, proporcionando o acesso a 

conhecimentos e aos outros, pois ao reconhecer uma língua estamos a reconhecer o 

respeito pelos seus falantes e pela cultura que esta veicula. Segundo a UNESCO, "a 

diversidade de ideias, existente através das diferentes línguas é tão necessária como a 
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diversidade de espécies e de ecossistemas para a sobrevivência da humanidade e da vida no 

nosso planeta" (in PNUD, 2004). 

Na verdade, são vários os estudos (cf. Byram et al, 2002; Simões, 2006; Sá, 2007; 

Council of Europe, 2008) que nos indicam que conhecer línguas nos prepara melhor para o 

contacto com os seus falantes, na medida em que as línguas encerram em si visões do 

mundo, aspectos sociais, geográficos, climatéricos, históricos, religiosos e culturais, que 

fazem das línguas muito mais do que um conjunto de signos usados na comunicação. A 

língua faz parte da identidade de cada um de nós, reflectindo o nosso percurso enquanto 

pessoas, enquanto parte de um grupo que partilha uma cultura. Como nos diz Crystal 

(2002), “A nation without a language is a nation without a heart” (p.36), isto é, uma língua 

é também a expressão identitária de um povo. 

Assim, conhecer línguas, contactar com outras línguas, é dar ao indivíduo a 

capacidade de conhecer outras visões do mundo, de ver o Outro a partir de si, num 

processo de descentramento de si próprio e de aproximação ao Outro numa busca de 

diálogo que se constrói. Segundo Bahktine (1977), a identidade cultural e pessoal não 

acontece a priori, antes constrói-se através da linguagem no contacto com os outros (cf. 

Afonso, 1998; Kramsch, 1999). 

 É neste contexto de (re)configuração das missões da escola e do seu papel, mais 

especificamente do papel da Educação em Línguas, assumindo-a como contributo 

essencial na educação dos cidadãos de hoje, que se situa este trabalho, na assunção de que 

a Educação em Línguas contribui de forma efectiva para o desenvolvimento nos sujeitos de 

capacidades de maior abertura ao Outro e de maior poder comunicativo.  

 Neste capítulo, começaremos por abordar as mudanças epistemológicas na 

Didáctica de Línguas, para de seguida nos determos no conceito de Cultura Linguística.  

 

1.1. Didáctica do Plurilinguismo - os novos desafios 

  

A política linguística europeia caminha no sentido de uma educação plurilingue, 

apontando para a necessidade de preservar a diversidade linguística e cultural da Europa, 

assumindo que “se a maior parte das nações europeias se construiu com base nas suas 

línguas identitárias, a União Europeia só pode construir-se com base na sua diversidade 

linguística” (Comissão Europeia, 2008:5). Pensa-se que: 
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le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe 

constitue une précieuse source commune qu’il convient de sauvegarder et de 

développer, et que des efforts considérables s’imposent dans le domaine de l’éducation 

afin que cette diversité, au lieu d’être un obstacle à la communication, devienne une 

source d’enrichissement et de compréhension réciproque (Recommandation nº R (82) 

18(1998) du Comité de Ministres). 

 

Assim, são hoje múltiplas as orientações que apontam para a necessidade de os 

países da União Europeia promoverem o ensino plurilingue, o diálogo intercultural e as 

competências plurilingue e intercultural. Procura-se que este objectivo ganhe um relevo 

crescente nos contextos formais de ensino/aprendizagem, já que  

 

le plurilinguisme fournit les conditions nécessaires à la mobilité en Europe que ce soit 

pour le travail ou pour les loisirs mais il est en outre crucial pour l’intégration politique 

et sociale de tous les Européens, quelles que soient leurs compétences linguistiques, 

ainsi que pour la création d’un sentiment d’identité européenne (Conselho da Europa, 

2007, p.9). 

 

Assim, como podemos ver no discurso em prol de uma dimensão europeia, 

caminhar para uma Europa plurilingue implica que os seus cidadãos sejam capazes de 

conviver com o Outro, mostrando abertura e vontade de diálogo, pelo que é importante 

trabalhar no sentido de promover essa predisposição, fomentando o respeito pela 

diversidade e pelas diferenças, pelas heranças culturais de cada um, numa perspectiva de 

valorização e salvaguarda da diversidade linguístico-cultural, uma vez que esta se mostra 

particularmente determinante num tempo e espaços em que se intensificam as relações 

humanas, reforçadas por compromissos políticos que visam, entre outros aspectos, a 

construção de uma identidade europeia e de uma cidadania democrática onde as línguas 

assumem um papel central (cf. Comissão Europeia, 2008).  

 A preocupação crescente com a paz e a harmonia entre os povos tem vindo a ser 

objecto de real reflexão, procurando que estes consigam conviver em harmonia e respeito. 

Esta preocupação é parte integrante da Didáctica de Línguas actual, uma vez que se 
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considera que a Educação em Línguas desempenha um papel determinante na construção 

do conhecimento e inclusão do Outro e, consequentemente, na construção de 

conhecimento acerca de si próprio, ultrapassando barreiras, expandindo o contacto 

intercultural e lutando contra a exclusão social (Conselho da Europa, 2001; Abdallah-

Pretceillé, 2006; Bizarro, 2006).   

 Assumindo que os indivíduos necessitam hoje de possuir um maior e mais 

profundo conhecimento acerca das línguas e dos seus povos, torna-se essencial que a 

escola promova o contacto intercultural, procurando minimizar distâncias e propiciando 

aproximações ao Outro, pelo que se tem vindo a enfatizar a importância de se 

reconfigurarem as práticas de Educação em Línguas (cf. Alarcão et al, 2009, Pinho et al, 

2009). Assistimos nos últimos anos a mudanças no que respeita ao objecto e às 

modalidades de ensino-aprendizagem da Didáctica, apontando a investigação em Didáctica 

de Línguas para propostas de uma educação para o plurilinguismo em contexto escolar, 

procurando reconfigurar a disciplina, deixando para trás uma lógica de Didáctica de 

Língua e caminhando no sentido de «une discipline qui semble avancer vers une approche 

globale d'une éducation plurilingue» (Alarcão et al., 2009), isto é, no sentido de uma 

Didáctica do Plurilinguismo. Surgem novos conceitos tais como, "interculturalismo", 

"multiculturalismo", "plurilinguismo", "representações", "diversidade", 

"intercompreensão", "repertório linguístico-comunicativo", que evidenciam esta evolução e 

a nova forma de pensamento da Didáctica e que, por serem novidade no discurso desta área 

disciplinar, são reveladores da sua evolução e reflectem ainda a forma como esta área de 

estudos se estreita com a sociedade, procurando dar resposta aos desafios por ela 

colocados. Na verdade: 

 

il ne s’agit plus de prendre comme point de référence la compétence de communication 

d’un locuteur natif, avec pour finalité la maitrise parfaite d’une langue, mais de 

développer un répertoire linguistique-communicatif où l’on donne de l’espace à 

plusieurs langues, dans une volonté de rencontrer l’autre et de vouloir le comprendre 

(Alarcão et al., 2009, p.8). 

 

 Esta mudança acarreta diferenças várias. Desde logo, o objecto de estudo deixa de 

estar centrado apenas numa língua e na busca de um conhecimento linguístico próximo de 
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um falante nativo, colocando-se o enfoque na capacidade do falante poder desenvolver a 

competência plurilingue (cf. Martins, 2008; Melo, 2006). Como nos diz Coste (2004): 

 

nous assistons actuellement à l'émergence en pleine force d'une Didactique des 

Langues  dont le but est d'intervenir sur la compétence des apprenants à agir dans des 

contextes caractérisés par la présence et / ou les conditions d'émergence de plusieurs 

langues (de statuts et fonctions diversifiés) (p.3). 

 

 Ou como surge definido no Quadro Europeu Comum de Referência, "a 

competência plurilingue e pluricultural é a capacidade para utilizar as línguas para 

comunicar na interacção cultural, na qual o indivíduo, na sua qualidade de actor social, 

possui proficiência em várias línguas, em diferentes níveis, bem como experiência de 

várias culturas" (Conselho da Europa, 2001, p.231). 

 

 Nas palavras de Andrade et al. (2003), a competência plurilingue deverá ser 

encarada como em constante construção, considerando-se que esta é: 

 

particular a um determinado indivíduo, dinâmica, heterogénea, compósita, 

desequilibrada, onde se reequaciona sistemática e continuamente a relação entre os 

diferentes saberes linguísticos e culturais. (…) Trata-se de um processo de mobilização 

e gestão de disponibilidade de vária ordem (vontades, motivações, afectos), de 

repertórios variados (linguístico-comunicativos, de aprendizagem), bem como de 

processos (discursivos, interaccionais), isto é, de múltiplos recursos e dimensões, 

muito diferenciados e lacunares, para uma co-construção discursivo-interactiva com o 

Outro que se torne mutuamente estimulante e capaz de provocar sensações de conforto 

e de bem-estar comunicacional (…) (p.493). 

 

Nesta abordagem, a Didáctica debruça-se sobre as Línguas e a sua diversidade, 

tendo por base os repertórios linguísticos dos falantes, actuando o professor como gestor 

das aprendizagens, procurando mobilizar os conhecimentos pré-existentes dos alunos.  

Segundo Alarcão et al. (2009), a Didáctica do Plurilinguismo assume três 

dimensões claras: 
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- uma dimensão pessoal, que tem em conta os aprendentes, as suas histórias de vida 

e as suas necessidades, ou seja, traduz-se na biografia linguística de cada um, sendo por 

isso algo de muito pessoal (cf. Andrade & Pinho, 2003);  

 - uma dimensão metodológica, pois procura os meios de ensino/aprendizagem, 

adaptando-os aos sujeitos, de acordo com a sua situação, traduzindo-se na capacidade do 

professor organizar o processo de ensino/aprendizagem da língua (ou línguas), no sentido 

de criar situações didácticas capazes de levar o aprendente a encontrar pontes entre as 

línguas que já conhece e as que se encontra em processo de aquisição, ajudando o 

aprendente na mobilização de conhecimentos de várias ordem, percepcionando-se o 

professor como construtor do curriculum; 

 - uma dimensão sócio-política, uma vez que o ensino das línguas é colocado ao 

serviço de grandes objectivos da educação, como a coesão social, a cidadania, a paz, o 

diálogo intercultural, e o desenvolvimento sustentável, entre outros (Andrade et al, 2010). 

Esta dimensão pressupõe a luta contra a exclusão, o etnocentrismo e o caminhar em 

direcção à abertura para compreender o outro, percebendo as línguas como tendo um valor 

inestimável na resolução de conflitos culturais e políticos.  

 

Como os autores resumem: 

 

la DP [Didactique du Plurilinguisme] prend les langues comme des objets à valeur 

cognitive, économique, politique, sociale et culturelle, comme des objets 

(trans)curriculaires et comme des facteurs de construction du sujet, des groupes et des 

communautés. Dans ce sens, cette approche didactique accepte toute la complexité des 

situations d'enseignement / apprentissage, car elle ne se focalise plus, seulement, sur 

l'objet à faire apprendre, elle s'interroge sur les raisons et les possibilités de cet 

apprentissage (Alarcão et al., 2009, p.10). 

 

 Para Gonçalves (2011), a Didáctica do Plurilinguismo conceptualiza-se também em 

torno de três dimensões:  

 - a dimensão formativa, mais ligada à preparação dos sujeitos enquanto 

aprendentes, que atende à sua dimensão individual e à forma única como cada sujeito 

aprende e se relaciona com o objecto escolar a apreender, preparando-os  para situações de 



19 
 

comunicação e de contacto com o Outro. Nesta dimensão trabalha-se não só os aspectos 

cognitivos subjacentes ao processo de aprendizagem, mas igualmente o lado relacional e 

afectivo do sujeito. Insere-se aqui o lado imagético/representacional dos sujeitos em 

relação às línguas e, consequentemente, em relação ao Outro, e ao diverso. A autora 

pressupõe 

 

que o processo de aprendizagem das línguas estimula as capacidades de meta-análise, 

nomeadamente, metalinguísticas, metacomunicativas e metacognitivas, dado que 

recorre a determinados procedimentos mentais, tais como processos de atenção, 

consciencialização, reflexão, interpretação e controlo, de criação de automatismos, de 

mobilização de conhecimentos já adquiridos para resolução de problemas 

comunicativos, numa percepção das possibilidades de transferência e recriação do 

conhecimento, sempre situado em contextos de comunicação/aprendizagem. (p.125) 

 

 A segunda dimensão apresentada por Gonçalves para a Didáctica do Plurilinguismo 

é, por ela definida, como uma dimensão pragmático-utilitária. Esta dimensão prende-se 

com o carácter prático que os sujeitos irão dar às línguas que aprendem, acentuando as suas 

funções mais pragmáticas, já que à aprendizagem das línguas subjaz a sua intencionalidade 

de comunicação, dando ao sujeito uma fonte de recursos linguísticos cruciais para a sua 

movimentação social e também fundamentais para a sua inserção no mercado de trabalho. 

 A terceira dimensão definida é a dimensão político-social, onde se assume o poder 

das línguas como um bem que confere aos sujeitos acesso a várias esferas do social e do 

humano, dotando-os de capacidades de uma inserção plena na vida enquanto cidadãos 

activos e participantes. Nesta dimensão assume-se a preocupação com o sujeito enquanto 

ser cultural que, tendo maior abertura ao Outro e à sua cultura, lhe dá uma maior 

capacidade de compreensão do Outro. Gonçalves (2011) considera que 

 

Esta capacidade de abertura a outras culturas, a relativizar o modo de vida dos sujeitos 

e os seus valores, torna o sujeito mais consciente e mais crítico, mais dificilmente 

manipulável, porque mais preparado para comunicar com o outro e gerir conflitos, o 

que significa mais capaz de compreender, participar e agir, de uma forma 

comprometida com o “bem comum”, entendido enquanto princípio ético que conjuga 
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de uma forma harmoniosa a condição ao mesmo tempo individual e social do homem 

(pp.127-128). 

 

 Também nós olhamos para a Didáctica do Plurilinguismo nestas dimensões, que 

envolvem o sujeito em três eixos: o de sujeito aprendente, o de sujeito comunicacional e o 

de sujeito crítico, encarando o ensino de línguas nestas três dimensões de acção: 

 - a dimensão de aprendizagem, onde se equacionam as questões relativas aos processos de 

aprendizagem das línguas por parte dos sujeitos, onde estes constroem conhecimento 

linguístico-comunicativo, numa dimensão mais cognitiva da aprendizagem; 

- a dimensão de comunicação activa por parte dos sujeitos, em que estes se comprometem 

em processos de comunicação com o Outro, assumindo a importância das práticas de 

contactos com outras línguas que os sujeitos estabelecem; 

- a dimensão política onde se considera o desenvolvimento de cidadãos capazes de 

entendimento, de contacto com o Outro, encontrando-se aqui a dimensão de formação 

humana do ser, que consideramos fundamental nos objectivos educacionais de hoje. 

 

 A Didáctica do Plurilinguismo assenta, pois, na premissa de que os indivíduos 

possam fazer uso das línguas, de acordo com as suas necessidades, desde as profissionais 

às estéticas, devendo a escola desenvolver o repertório linguístico dos indivíduos, criando 

neles o gosto pelas línguas, para que possam fazer uso dos conhecimentos que dispõem e a 

partir dele melhor se relacionarem com as outras línguas (Alarcão et al., 2009; Gonçalves, 

2011). O desenvolvimento da competência plurilingue dá, pois, aos sujeitos a capacidade 

de interagir em diferentes contextos de forma eficiente em termos linguísticos e culturais, 

proporcionando, por isso mesmo, uma capacidade de resposta às vivências exigidas pelo 

mundo actual, marcadas pela mobilidade e pelo diálogo.  

 O ensino das línguas assume desta forma um carácter formativo mais lato, na 

assunção de que quantos mais contactos com outras línguas e outros povos os sujeitos 

tiverem, maior será a sua capacidade de interagir com os outros e de os respeitar, dando-se 

eles próprios a conhecer. As línguas passam a assumir um papel de criação de pontes, de 

maior solidariedade, contribuindo para o desenvolvimento humano (cf. PNUD, 2004). 

Segundo Pinho et al. (2009): 
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As línguas, espaços de aprendizagem e desenvolvimento, estarão, deste modo, ligadas 

a finalidades práticas ou instrumentais (relacionadas com o desenvolvimento das 

competências de uso da língua e a preparação para a interacção), cognitivas e 

formativas (agindo, nomeadamente, ao nível do treino do pensamento analítico e 

reflexivo), e culturais e políticas (comprometidas com a educação da personalidade dos 

sujeitos, com a construção de culturas de paz e o diálogo intercultural, numa 

intervenção em prol da compreensão internacional) (p. 3). 

 

 Nesta perspectiva, as línguas desempenham um papel crucial na construção do 

sujeito, no que respeita à linguagem, mas também na construção do seu Eu pessoal e 

social, ajudando-o a conhecer-se a si mesmo, contribuindo para a construção de valores, 

tornando-o mais disponível para a diversidade cultural e plurilingue, dando contributos 

para a sua dimensão cultural e de formação enquanto cidadão. 

 É, então, nesta linha da Didáctica, que encara a Educação em Línguas como 

potenciadora da formação dos sujeitos, que surge um enfoque de estudo na área das 

representações, no que respeita às línguas e aos povos que as falam, bem como à sua 

cultura, já que as representações são consideradas estruturantes do sujeito, contribuindo 

para a forma como estes vêm o Mundo, com ele se relacionam e nele actuam (cf. Pinho et 

al., 2009). 

 

 Assumindo hoje que a Educação em Línguas se desenvolve em torno das premissas 

acima explanadas de uma Didáctica do Plurilinguismo centrada num sujeito aprendente, 

activo e democrático, torna-se relevante que sejamos capazes de compreender de que 

forma os sujeitos se relacionam com as línguas, nas diferentes dimensões que essa relação 

pode assumir (cognitivas, práticas ou de construção do ser social), uma vez que as línguas 

se constituem como fontes de conhecimento e de construção das relações com outros 

povos, bem como fontes de construção identitária. Neste estudo, essas dimensões são 

aquelas que caracterizam o conceito base da nossa investigação, o conceito de Cultura 

Linguística. 
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1.2 Cultura linguística 

 

Iremos de seguida deter-nos neste conceito, procurando explicitar a sua propriedade 

em Didáctica de Línguas.  

Embora algo recente neste campo de estudos, este conceito é importante pois, 

segundo Simões (2006), o conhecimento da Cultura Linguística (CL) dos alunos permite, 

por um lado, saber de que forma o sujeito se relaciona com as línguas e, por outro lado, 

abre ainda espaço a uma reconfiguração dessa mesma relação. Este mesmo estudo conclui 

que a CL dos alunos influi na forma como estes se posicionam em relação às línguas, 

nomeadamente no que respeita às suas práticas e aos seus projectos linguísticos, bem como 

nas representações que estes possuem das línguas e dos povos que as falam. 

 

 Candelier é o primeiro autor a usar o termo CL, nos seus projectos de “éveil aux 

langues” “Evlang” e “JaLing”, que em Português se designou por Sensibilização à 

Diversidade Linguística e Cultural, considerando o autor que o desenvolvimento destes 

projectos encerram em si muitas vantagens para a formação do indivíduo. Para Candelier, 

o conceito de CL abarca apenas o conjunto de saberes que os indivíduos podem 

desenvolver através de projectos de sensibilização à diversidade linguística, definindo-a 

como «knowledge specific to languages, particularly of a sociolinguistic nature. This 

knowledge represents a set of references that help to understand the world in which pupils 

live today and will live in the future» (Candelier, 2004: 20).  

Segundo este autor, o “éveil aux langues” constitui uma forma de contribuir para a 

construção da CL dos indivíduos, contribuindo esta para a promoção de percepções mais 

favoráveis acerca das línguas e dos povos que as falam, fomentando ainda a aquisição de 

um conjunto de saberes articulado de outras áreas do saber, como a Historia, a Geografia 

ou a Matemática. Estes saberes são contributos fundamentais para os indivíduos que 

necessitam de compreender o mundo cada vez mais multicultural que os rodeia. 

No nosso País, o primeiro autor a fazer referência ao conceito de CL foi Paulo 

Feytor Pinto. Este autor tem uma visão do conceito ligada a aspectos comportamentais do 

indivíduo face às línguas: comportamentos, crenças, preconceitos, estereótipos e “modos 

de pensar a(s) língua(s)” (Feytor Pinto, 1998: 6). No seu mais recente estudo sobre a 

temática, Feytor Pinto descreve o conceito como sendo o “imaginário linguístico de uma 
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comunidade” (Feytor Pinto, 2007: 26), referindo ainda que a CL comporta quatro 

componentes: uma componente cognitiva, uma componente expressiva subjectiva, uma 

componente social e uma componente conativa. Para este autor, a CL resulta ainda da 

confluência de vários factores: “históricos, sociais, culturais, educacionais e religiosos 

próprios de uma comunidade” (ibidem: 27), que são por isso mesmo variáveis, de acordo 

com os grupos. Segundo Feytor Pinto, a CL tem também influência na forma como é 

gerida a política linguística. 

O conceito de CL que irá nortear o nosso estudo é o adoptado por Simões (2006). 

Segundo a autora, a CL é composta por três dimensões: a Dimensão das Práticas, a 

Dimensão Cognitiva e a Dimensão Imagética/Representacional, conforme se pode analisar 

na Figura 1: 

 
 
Fig. 1. Modelo do conceito de Cultura Linguística, segundo Simões (2006:148) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Simões (2006) existe uma relação clara entre as três dimensões, estando 

essa ligação representada pelo círculo contínuo, representativo da capacidade evolutiva da 

CL dos indivíduos, mutável a cada momento. As setas representam, segundo a autora, o 

carácter “evolutivo e dinâmico” da CL. 

 Passamos, de seguida, a uma análise mais detalhada das dimensões referidas. 
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1.2.1 Dimensão das práticas 

 

 A Dimensão das Práticas refere-se, por um lado, aos comportamentos e acções dos 

sujeitos nos contactos estabelecidos com as línguas e, por outro lado, aos próprios 

projectos linguísticos dos alunos; nesta dimensão insere-se também “a gestão das 

interacções” (Simões, 2006: 495) incluindo aqui o que Andrade et al. (2003) designam 

como "processos interactivos próprios das situações de contacto de línguas" (p. 495) 

 A autora refere-se aqui às práticas individuais dos sujeitos mas também às 

colectivas, no que respeita às línguas e culturas, nomeadamente:  

 

hábitos de leitura (livros, revistas, prontuários, ...); hábitos de contacto com e de 

utilização de línguas variadas, em diferentes contextos e circunstâncias; visitas a 

instituições culturais ou a exposições de divulgação linguística e/ou cultural; 

envolvência na aprendizagem de línguas dentro e fora do contexto escolar; reacções 

perante o contacto com a diversidade linguística e cultural; hábitos de falar línguas e 

sobre as línguas com outros sujeitos, assim como o envolvimento em práticas de 

comunicação em que diferentes línguas se assumam como instrumentos de 

comunicação e ou de construção de relações interpessoais (Simões, 2006, p. 156). 

 

 Em suma, esta dimensão reporta-se a todas as acções que exteriorizam a forma 

como os indivíduos se relacionam com as línguas, os seus falantes e a cultura que 

representam. Naturalmente, esta dimensão estabelece uma relação clara com as que a 

seguir descreveremos em mais pormenor, já que as práticas estão dependentes da relação 

afectiva que os sujeitos estabelecem com as línguas. 

 

1.2.2 Dimensão Imagética/Representacional 

 

 A Dimensão Imagética/Representacional liga-se às representações, estereótipos e 

preconceitos que os alunos carregam consigo relativamente às línguas e aos povos que as 

falam. Como já foi referido acima, o conceito de representação tem vindo a assumir um 

carácter fulcral na Didáctica de Línguas actual, particularmente num quadro de valorização 

do plurilinguismo: “La notion de représentation est aujourd’hui largement circulante en 
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didactique et dans les travaux portant sur l’acquisition des langues” (Moore, 2001: 9), 

assumindo o seu papel essencial na forma como os sujeitos se relacionam com as línguas, 

influenciando as suas práticas, os seus projectos linguísticos e mesmo o 

ensino/aprendizagem dessas mesmas línguas.  

 São vários os estudos que se debruçam sobre o conceito de representação. Zarate 

(1993) considera que este conceito aponta para uma realidade socialmente construída, que 

se traduz na capacidade dos sujeitos generalizarem os fenómenos sociais e os 

transformarem em esquemas cognitivos, tornando, assim, o mundo mais facilmente 

cognoscível e explicável, assumindo por isso um carácter interpretativo e accional. Para 

Castelloti, Coste & Moore (2001), a construção das representações ocorre em processos 

dinâmicos, evolutivos, criados por indivíduos e grupos, de acordo com as suas histórias 

próprias e experiências de vida, observáveis no discurso, no que os autores denominam de 

constructo social colectivo.  

 Crê-se ainda que as representações influenciam o processo de ensino/aprendizagem, 

no que diz respeito à motivação dos sujeitos para a aprendizagem de determinada língua, 

nas estratégias de aprendizagem por si escolhidas, nos projectos linguísticos que constroem 

para si, na imagem que possuem da sua competência em cada língua (cf. Simões, 2006; 

Araújo e Sá & Schmidt, 2008).  

A escola assume-se como um palco onde se jogam forças de exclusão e de inclusão 

dos Outros, através da acção dos seus actores, agentes de manutenção e de transformação 

da ordem social. Sabe-se hoje que os conhecimentos e práticas, bem como as 

representações/imagens quer das línguas, objecto de aprendizagem dos sujeitos, quer dos 

seus falantes existentes nos contextos escolares têm influência no processo de 

ensino/aprendizagem e nas dinâmicas criadas em sala de aula, ao nível afectivo, cognitivo 

e comportamental. É, então, essencial a promoção de tempos de reflexão, conducentes a 

uma consciencialização dessas imagens/representações, para que através dessa tomada de 

consciência, se possam reconfigurar essas mesmas imagens/representações. (cf. Schmidt 

&Araújo e Sá, 2006). 

Torna-se, portanto, crucial perceber como as representações/imagens das línguas se 

assumem no contexto do seu ensino e aprendizagem, procurando compreender como estas 

são construídas nos discursos escolares, bem como perceber quais os contactos que os 

alunos estabelecem com as línguas, quais os seus projectos linguísticos e que 
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conhecimentos possuem acerca do Mundo. Como consideram Castellotti & Moore (2002), 

só através dessa compreensão se pode caminhar para um ensino de línguas que, tendo em 

conta esses conhecimentos, práticas e representações possa favorecer uma abordagem 

plurilingue e multicultural.  

 
1.2.3 Dimensão Cognitiva 
 
 A Dimensão Cognitiva abarca os conhecimentos que os sujeitos possuem acerca do 

mundo das línguas, à semelhança do que acontece no conceito de Cultura Científica, no 

qual se considera o conhecimento que os sujeitos possuem acerca da ciência. Estes 

conhecimentos são não só aqueles que declarada e correctamente os sujeitos possuem, mas 

também o saber estimado, isto é, aquele que os sujeitos julgam possuir e estar correcto 

acerca do mundo das línguas, mesmo que esse conhecimento seja efectivamente errado. 

Insere-se também aqui a capacidade de aprendizagem e de gestão da aprendizagem das 

línguas, ou seja, o nível processual e meta-processual da aprendizagem (cf. Simões, 2006, 

p.149). 

Também Byram (1997) e Byram et al. (2002) em referência ao modelo de 

competência intercultural, consideram que o sujeito possui sempre alguns conhecimentos, 

em menor ou maior grau, acerca dos seus grupos sociais, do dos outros, bem como das 

suas culturas. Consideram ainda um segundo nível de conhecimentos, que não se adquire 

de forma automática, mas que definem como essencial para que o sujeito consiga interagir 

correctamente, que é aquele que diz respeito ao conhecimento da forma como os processos 

de interacção ocorrem. 

Assim, esta dimensão assume dois eixos fundamentais: um que se refere aos 

conhecimentos que os sujeitos detêm sobre as línguas e outro que se relaciona com a 

capacidade de aprender línguas. 

 

Terminada a referência a estas três dimensões, importa referir que elas não podem 

ser vistas como estanques, uma vez que elas estabelecem relações de interdependência 

entre si e é nessa dinâmica que se constrói a CL dos sujeitos. Ao exercerem influências 

múltiplas uma nas outras, adquirem um carácter de mutabilidade, já que "a cultura 

linguística pode ser modificada, alterada e redefinida, fruto da metamorfose que as suas 

dimensões podem sofrer, devido a diferentes factores" (Simões, 2006:149). 
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 O papel da escola neste processo é de grande relevância, podendo contribuir para o 

desenvolvimento da CL dos alunos, nas suas três dimensões, conferindo assim aos 

indivíduos maior abertura ao Outro, promovendo o desejo de estabelecerem contactos 

interculturais, a reconfiguração de práticas linguísticas e a desconstrução de estereótipos.  

Considerando que o desenvolvimento da CL contribui, como vimos acima, para 

uma maior capacidade dos indivíduos de relacionarem com o Outro e atendendo ao 

contexto de sociedades plurais em que nos movimentamos, cremos que a CL dos nossos 

alunos deve ser alvo de análise, para que possamos perceber quais os caminhos a traçar no 

sentido de uma Educação em Línguas promotora de uma CL mais rica. 

Assim, iremos apresentar no capítulo seguinte a metodologia por nós adoptada para 

desenvolver o nosso estudo acerca da CL dos alunos. 
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Capítulo 2 - O Estudo 

 

Introdução 

  

 No presente capítulo pretende-se descrever a metodologia por nós adoptada, desde 

os objectivos do estudo, a metodologia e o instrumento de recolha de dados, 

designadamente o seu processo de construção e a estrutura, bem como o respectivo 

processo de aplicação.  

 

2.1 Objectivos do estudo 

 

É nossa convicção que o desenvolvimento da CL pode contribuir para um melhor 

conhecimento do sujeito, do mundo que o rodeia e para uma maior predisposição para estar 

e se relacionar com o Outro, contribuindo para a desconstrução de representações/imagens 

acerca das línguas e dos seus falantes, para um mais profundo conhecimento acerca do 

mundo das línguas e para uma maior vontade de contactar com a diversidade alargando as 

suas práticas e os seus projectos linguísticos. Estas representações/imagens, práticas e 

conhecimentos influenciam a forma como os indivíduos se relacionam com as línguas, 

com os seus falantes e também a forma como o aluno se predispõe para a sua 

aprendizagem, pelo que conhecer a CL dos alunos pode contribuir para um melhor 

conhecimento dos nossos alunos e do trabalho a desenvolver com eles. 

Partindo do estudo de Simões (2006) que visou, por um lado, caracterizar a CL de 

um grupo de alunos do 9.º ano de escolaridade e, por outro lado, perceber de que forma o 

desenvolvimento de determinadas actividades podem potenciar o desenvolvimento dessa 

mesma CL em contexto escolar, pretendíamos agora realizar uma pesquisa acerca da forma 

como os alunos vêem e se relacionam com as línguas da escola e dos povos que as falam. 

O estudo de Simões (2006) abrangeu todo o Distrito de Aveiro, com um universo de 7712 

alunos, tendo sido seleccionada uma amostra de forma não-probabilística intencional, que 

definiu um conjunto de 1926 respondentes, cujas respostas foram depois alvo de análise. 

Passados dez anos da aplicação do inquérito por questionário de Simões (2006), 

questionávamos até que ponto os nossos alunos possuem uma CL mais alargada. Partindo 

desta questão, o presente estudo constituiu-se como um alargamento do trabalho solicitado 
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no âmbito da Unidade Curricular de Didáctica das Línguas Estrangeiras, orientado pela 

Professora Doutora Helena Araújo e Sá, no ano lectivo de 2010/2011, ano curricular do 

Mestrado em Didáctica. O estudo realizado nesse âmbito, centrado em apenas uma escola, 

mostrava que pouco havia mudado nas representações que os sujeitos tinham sobre as 

línguas e sobre os povos que as falavam, revelando também que os projectos linguísticos 

dos alunos se mantinham muitos próximos dos alunos do estudo de Simões (2006). Estes 

resultados fizeram-nos questionar até que ponto seriam representativos de outros sujeitos, 

pelo que decidimos alargar o nosso estudo a todos os alunos do 9.º ano do Concelho de 

Aveiro (cf. Sousa, S. et al, 2010b). 

O presente trabalho de investigação teve como primeiro ponto de partida os 

resultados obtidos no estudo de Simões (2006): (i) através do inquérito por questionário, 

evidenciava-se pouco contacto dos alunos do 9.º ano com línguas, quer em ambiente 

escolar, quer fora dele, no que a autora caracteriza de monolinguismo, também presente 

nos projectos linguísticos desenhados pelos alunos e nas representações que estes possuem 

acerca das línguas; (ii) os resultados alcançados após o plano de intervenção didáctica, 

levado a cabo pela investigadora, que revelam mudanças significativas na CL dos alunos 

que participaram no estudo. 

Foram várias as mudanças ocorridas na sociedade e na escola ao longo destes dez 

anos, desde logo as mudanças nos movimentos migratórios, que alteraram a configuração 

das pessoas que constituem hoje as escolas, às mudanças ao nível dos desenhos 

curriculares que prevêem hoje o ensino obrigatório de duas línguas estrangeiras no 3.º 

Ciclo do Ensino Básico (CEB) em oposição à possibilidade de optar por Educação 

Tecnológica que existia em 2000 (cf. Dec. Lei 6/2001 de 18 de Janeiro). Também as 

orientações de política linguística educativa ao nível Europeu apontam cada vez mais para 

a valorização de cidadãos com um conhecimento linguístico mais alargado, tendo a 

Didáctica de Línguas vindo a desenvolver novas linhas de orientadoras do trabalho a 

realizar com os nossos alunos, numa perspectiva mais aberta a outras línguas.  

O segundo ponto de partida para o nosso estudo foram os resultados obtidos num 

estudo desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Didáctica das Línguas 

Estrangeiras, no ano lectivo 2009/2010 onde foi aplicado a uma escola do concelho de 

Aveiro um questionário adaptado de Simões (2006), que serviu de base a um trabalho 

acerca da CL dos alunos do 9.º ano dessa escola.  
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 Neste sentido, definimos a seguinte questão investigativa: 

 

 Que cultura linguística possuem os alunos do 9.º ano de escolaridade do Concelho 

de Aveiro? 

 

Traçámos então como objectivos: 

 Descrever a CL dos alunos do 9.º ano do concelho de Aveiro, seguindo as 

dimensões definidas por Simões (2006): 

  a) Dimensão das práticas: 

 Identificar práticas linguístico-comunicativas no que respeita  

            - ao contacto com línguas; 

            - aos projectos linguísticos. 

  b) Dimensão Cognitiva: 

 Verificar aspectos cognoscitivos face às línguas do Mundo 

c) Dimensão representacional/Imagética: 

 Identificar representações face às línguas da escola e aos povos que as falam. 

 

  

 A decisão de direccionar o nosso estudo a alunos do 9.º ano prende-se com o facto 

de este ser o ano terminal do ensino obrigatório em Portugal, permitindo-nos conhecer o 

que os nossos alunos pensam acerca das línguas num momento crucial do seu percurso, 

uma vez que poderão já não voltar a integrar o sistema de ensino. 

 

2.2 - Metodologia 

 

 Para alcançar os nossos objectivos, seguimos uma metodologia de investigação de 

tipo quantitativo, enquadrando-se o nosso estudo numa tipologia de Sondagem/Survey, 

tendo como universo todos os alunos do 9.º ano de escolaridade das escolas do concelho de 

Aveiro, no ano lectivo de 2010/2011. 

De acordo com Given (2008) este tipo de estudo é um dos mais usados em Ciências 

da Educação, indo de áreas como a Sociologia, a Psicologia, a Educação, à Economia, 

entre outras (Kalof, et al, 2008). De acordo com estes autores, “surveys can be used to 
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study a variety of topics, including attitudes, beliefs, characteristics, traits, knowledge, 

behaviours, and anything else that can be reported by respondents.” (p.118), sendo por isso 

de grande utilidade quando se pretende estimar a prevalência de determinadas atitudes, 

crenças e representações sobre comportamentos num determinado grupo.  

Segundo Pinsonneault & Kraemer (1993), a principal característica deste tipo de 

estudo é a produção de descrições quantitativas de uma população, sendo efectuado 

quando nos questionamos sobre o que está a acontecer. Estes autores descrevem este 

método referindo três propósitos: um propósito explanatório, um propósito exploratório e 

um propósito descritivo, enquadrando-se o nosso estudo neste último, já que “busca 

identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestos em uma 

população; descreve a distribuição de algum fenómeno na população ou entre subgrupos da 

população, ou, ainda, faz uma comparação entre essas distribuições” (in Freitas et al., 

2000, p.106). 

O uso de sondagens permite a recolha de dados em estudos de metodologia 

quantitativa, embora possibilitando uma abordagem qualitativa no tratamento da 

informação recolhida através de questões de resposta aberta, sendo este tratamento 

habitualmente feito através de análise de conteúdo (Given, 2008). 

 O instrumento de recolha de dados utilizado no nosso estudo foi o inquérito por 

questionário, adaptado do estudo de Simões (2006), encontrando-se divido em questões 

fechadas e questões abertas. Os dados recolhidos foram sujeitos a uma análise quantitativa 

em grande parte das questões, usando-se para tal o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 18.0, recorrendo-se a análises de estatística descritiva. 

Alguns dos dados foram sujeitos a análise de conteúdo, com vista à categorização das 

respostas dadas pelos alunos nas questões abertas (Bardin, 2000). Segundo Pardal & 

Correia (1995) “a análise de conteúdo incide sobre a captação de ideias e de significações 

da comunicação.” (p.73). Bardin (2004) considera que “tudo o que é dito ou escrito é 

susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo” (p.28), que pode ser definida 

como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção/ recepção (variáveis indeferidas) destas mensagens 

(p.28). 

 

 O universo do nosso estudo constitui-se pelas 10 escolas do Concelho de Aveiro, 

que têm o 9.º ano de escolaridade na sua oferta formativa, onde foi aplicado um inquérito 

por questionário a todos os alunos que frequentam esse ano de escolaridade. Segundo 

Tuckman (2000), "a definição da população refere-se ao estabelecimento de condições-

limite que especificam quem estará incluído ou excluído da população" (p. 338). No nosso 

estudo, a população refere-se aos alunos do 9.º ano das escolas do Concelho de Aveiro, 

pelo que todos os inquéritos recolhidos foram alvo de análise. Assim, o conjunto dos 

respondentes constitui 92,73% da população-alvo do presente estudo, uma vez que houve 

51 inquéritos não respondidos, o que corresponde 7,26% de não-respostas. 

 

 Passaremos de seguida à descrição do instrumento de recolha de dados, bem como 

do seu processo de implementação. 

 

2.3 O instrumento: processo de construção e estrutura 

 

Uma vez que o nosso estudo partiu do aprofundamento do trabalho desenvolvido na 

Unidade Curricular de Didáctica já mencionada, nesse mesmo ano lectivo, para a 

construção do instrumento a usar no presente estudo (um inquérito por questionário) (cf. 

Anexo 1), procedeu-se à adaptação do questionário de Simões (2006), incluindo novas 

questões e retirando aquelas que já não se encontravam enquadradas com o desenho 

curricular do 3.º CEB. Uma das alterações registadas relativamente ao inquérito por 

questionário usado em  Simões (2006), prende-se com a questão 22, relativa às 

representações dos alunos em relação às línguas e que, no nosso estudo, restringimos às 

línguas da escola. A partir dessa adaptação, foi realizado um pré-teste, uma vez que 

algumas das questões agora incluídas não constavam do questionário inicial de Simões 

(2006). O referido pré-teste decorreu na semana de 3 a 7 de Maio de 2010, através do qual 

concluímos que algumas das questões poderiam suscitar dúvidas aos alunos, quer devido à 

formulação das perguntas, quer pela disposição das mesmas. Essas questões 

problematizadas pelos colegas professores que colaboraram na aplicação do pré-teste, 
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depois de discutidas e reavaliadas, foram reformuladas, o que deu origem à versão final do 

questionário.  

 

O inquérito por questionário final é constituído por 29 questões e divide-se em 

cinco partes: caracterização geral, perfil linguístico, projectos linguísticos, representações 

face às línguas e povos e verificação de aspectos cognoscitivos dos alunos face às línguas 

do mundo.  

Foram utilizados diferentes tipos de perguntas, de acordo com os objectivos que 

pretendíamos e com o público a que se destinava: questões abertas, questões fechadas, 

questões de escolha múltipla (de leque e de estimação) e diferenciais semânticos.  

Relativamente ao tipo de perguntas propostas, as de escolha múltipla configuraram 

uma modalidade fechada e dividem-se em duas grandes modalidades: perguntas em leque e 

de estimação, já que davam ao inquirido a possibilidade de escolha entre uma ou várias 

respostas dentro de um conjunto que lhes foi apresentado. Quanto às questões de leque, 

estas podem ser de leque aberto ou fechado, sendo que, nas de “leque fechado o inquirido é 

convidado a escolher entre as várias alternativas apresentadas ou ordenar as mesmas; nas 

de leque aberto o inquirido é posto perante a situação de optar por uma das alternativas 

explicitamente colocadas ou de acrescentar ele mesmo outra alternativa” (Pardal & 

Correia, 1995, pp. 55-56).  

Nas perguntas de escolha múltipla de estimação ou avaliação, “no caso das 

perguntas em leque fechado, oferece-se ao inquirido um conjunto de respostas no qual […] 

tem como única opção escolher uma das alternativas propostas” (Pardal & Correia, 1995, 

p. 57). Um exemplo de uma pergunta de estimação presente no questionário é a 18.1, que 

apresenta uma escala de resposta de 1 a 6. 

Tal como já aconteceu no estudo de Simões (2006), fizemos uso de diferenciais 

semânticos nas questões 22 e 23, técnica baseada na utilização de pares opostos numa 

escala bipolar de sete pontos. Tendo conhecimento de que o inquirido tendencialmente 

indica a sua opinião sempre no mesmo lado, dificultou-se esta conduta invertendo alguns 

dos pares. Segundo Simões (2006) “os binómios incluídos baseiam-se em eixos 

organizadores das representações face às línguas e povos, apresentados em investigações 

anteriores em Didáctica de Línguas (como por exemplo, Andrade & Araújo e Sá, 1998; 

Dabène, 1997, entre outros)” (p.165). 
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2.3.1 Objectivos do inquérito por questionário 

 

Na tabela 1 apresentamos os objectivos do inquérito por questionário (anexo 1),bem 

como as questões a que estão associados.  

 

Tabela 1: Objectivos do inquérito por questionário 

Objectivos Questões 

0. Caracterizar o público quanto a dados gerais: escola; género; idade; 
background sócio-económico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

I. Caracterizar os alunos linguisticamente   

1.1. Definir o perfil linguístico no que respeita a: 
1.1.1. Língua (s) Materna (s) e língua (s) segunda (as) 10 

1.1.2. Experiências escolares com as línguas – no ensino formal  
                                                                      – noutros contextos    

11, 11.1, 12, 12.1 
15 

1.1.3. Experiências extra-escolares com as línguas 15 

1.2. Identificar projectos linguísticos, no que respeita a: 
1.2.1. línguas que gostaria de aprender 

 
13 

1.2.3. línguas que deixariam de estudar se o pudessem fazer 14, 14.1 

II. Identificar representações face às línguas e culturas   

2.1. Conhecer as representações dos alunos face à oferta curricular em 
matéria de línguas 16, 16.1 

2.2. Verificar a importância atribuída à aprendizagem de Línguas 
Estrangeiras  17, 17.1, 17.2 

2.3. Verificar o prestígio atribuído a diferentes línguas estudadas na escola e 
respectivas razões 18, 18.1 

2.4. Identificar as línguas consideradas mais próximas/ mais distantes da 
Língua Portuguesa 19 

2.5. Identificar as línguas mais fáceis/ mais difíceis de aprender 20 

2.6. Identificar representações face a diferentes línguas estudadas na escola 22 

2.7. Identificar representações face a diferentes povos/ nacionalidades 23 

2.8. Identificar representações dos alunos face à possível extinção das línguas 26 

III. Verificar aspectos cognoscitivos dos alunos face às línguas do mundo   
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3.1. Identificar o número de línguas no mundo 24 

3.2. Identificar as línguas oficiais de Portugal 25 

3.3. Identificar uma língua com maior número de falantes 27 

3.4. Identificar línguas europeias e não europeias 28, 29 
 

Os objectivos identificados, conforme se pode confrontar na tabela acima, 

pretendem abranger as dimensões da CL: a Dimensão Imagética / Representacional face às 

línguas e povos, a Dimensão das Práticas e a Dimensão do conhecimento dos alunos face 

às línguas do mundo. 

 

2.4 O processo de aplicação do inquérito por questionário  

 

Após a elaboração do questionário foi necessário proceder ao pedido de autorização 

da sua aplicação nas escolas à Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(DGDIC), preenchendo-se o formulário existente numa plataforma disponibilizada para o 

efeito (http://sitio.dgidc.min-edu.pt/investigacao/Paginas/Inqueritosmeioescolar.aspx). 

Após a análise do nosso pedido, a DGDIC considerou que o nosso estudo cumpria os 

requisitos necessários, tendo sido obtida a sua autorização para que pudéssemos distribuir 

junto das escolas e aplicá-lo aos alunos (sob consulta aqui: http://mime.gepe.min-

edu.pt/InqueritoConsultar.aspx?id=1853). 

O universo do nosso estudo compreende todas as 10 escolas Básicas e Secundárias 

do Concelho de Aveiro com turmas do 9.º ano lectivo em 2010/2011, que passamos a 

enumerar: 

- Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 

- Escola EB 2,3 de Cacia 

- Escola EB 2,3 São Bernardo 

- Escola Secundária José Estevão 

- Escola Secundária Mário Sacramento 

- Escola Básica e Integrada de Eixo 

- Escola EB 2,3 Castro Matoso  

- Escola EB 2,3 Aires Barbosa 
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- Escola EB 2,3 João Afonso 

- Escola EB 2,3 de Aradas 

 

De forma a ultrapassar alguns dos constrangimentos da aplicação de inquéritos por 

questionário, nomeadamente a eventual dificuldade de compreensão de algumas questões, 

bem como a resposta em grupo, os inquéritos foram aplicados em sala de aula, com o 

acompanhamento de um professor da turma, procurando desta forma minimizar os 

aspectos referidos. A investigadora contactou todas as escolas do concelho por carta 

registada (anexo 2), por e-mail, telefonicamente e presencialmente, procurando garantir 

que nenhuma escola ficasse de fora da nossa análise. Nalguns casos, o contacto tornou-se 

difícil e o processo moroso, uma vez que os procedimentos exigidos pelo Ministério da 

Educação o tornam mais burocrático. Outro dos constrangimentos sentidos, prende-se com 

o elevado número de solicitações a que as escolas estão sujeitas, pelo que a receptividade 

dos Órgãos de Gestão é menor em alguns dos casos, sendo necessário um trabalho de 

grande persistência para que os pedidos sejam aceites. Acreditamos que o facto de a 

investigadora ter feito o contacto utilizando os diferentes meios já referidos, de forma 

constante, deslocando-se às escolas pessoalmente, contribuiu para alcançar o nosso 

objectivo de obter respostas da totalidade das escolas com 9.º ano de escolaridade do 

Concelho de Aveiro.  

Outro aspecto que consideramos ter concorrido para o reduzido número de não-

respostas, que totaliza 51 inquéritos em 702 que foram distribuídos, de acordo com o 

número de alunos matriculados, o que representa 7,26% do número total de alunos 

inquiridos (cf. tabela 2), se prende com o facto da investigadora se ter deslocado 

pessoalmente a cada uma das escolas, entregando os Inquéritos nos Órgão de Gestão, bem 

como de se ter deslocado novamente às escolas para proceder à sua recolha. 

 

Tabela 2: Número de inquéritos distribuídos e devolvidos por escola 
Escola Nº inquéritos 

devolvidos 

Nº de alunos 

matriculados 

Nº de inquéritos não 

devolvidos 

ES/3Dr. Jaime Magalhães Lima  99  100 1 

EB 2,3 Cacia  63 66 3 

EB 2,3 São Bernardo  101 112 11 

ES/3 José Estêvão  70 73 3 
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ES/3 Mário Sacramento  73 77 4 

EBI Eixo 57 61 4 

EB 2,3 Castro Matoso 55 59 4 

EB 2,3 Aires Barbosa 35 40 5 

EB 2,3 João Afonso 48 56 8 

EB 2,3 Aradas  50 58 8 

Total de respostas 651  702 51  

Total 92,73% 100% 7,26% 

 

 Após termos descrito metodologicamente o nosso estudo, procederemos no 

Capítulo 3 à análise dos dados obtidos, de acordo com as Dimensões da CL aqui 

explanadas.  
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Capítulo 3 - Análise dos dados 
 
Introdução 
 
  Começaremos por fazer a caracterização geral do nosso público para o descrever 

quanto à sua idade, género, abordando também as habilitações literárias dos pais, bem 

como a sua nacionalidade e as estadias no estrangeiro. De seguida, faremos a análise de 

natureza descritivo-interpretativa dos dados, que será dividida de acordo com as dimensões 

da CL definidas no Capítulo 1, a saber: Dimensão das Práticas, Dimensão 

Representacional/Imagética e Dimensão Cognitiva. Assim, organiza-se a descrição dos 

resultados obtidos em três grupos, que correspondem a cada uma das dimensões. 

Procurámos fazer uma análise holística de cada uma das dimensões através do cruzamento 

dos dados obtidos resultantes das respostas dadas a cada uma das questões do nosso 

questionário. A análise é finalizada com uma síntese que procura realçar as principais 

características da CL. 

 

3.1 Caracterização geral dos respondentes 

 

 No que respeita ao género dos alunos, verificamos que 54.1% dos respondentes são 

do género feminino e 45% são do género masculino, conforme podemos verificar na tabela 

3. 

 

Tabela 3: Género dos alunos 
Género Nº respostas Percentagem 

Feminino 352 54,1% 

Masculino 293 45% 

Não responde 6 0,9% 

Total 651 100% 

 

 A idade do nosso público está compreendida entre os 13 e os 19 anos, tendo a 

maioria dos alunos (71%) 14 anos, conforme se constata na tabela 4. 
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Tabela 4: Idade dos alunos 
Idade Nº alunos % 

13 21 3,2 

14 462 71 

15 124 19 

16 35 5,4 

17 3 0,5 

19 1 0,2 

NR 5 0,8 

 

 No nosso estudo considerámos também relevante estudar o nível sociocultural dos 

alunos, pelo que estes foram questionados acerca das habilitações literárias dos seus 

progenitores. Nesta questão eram apresentadas oito possibilidades de resposta a assinalar, 

tal como estabelecido em Simões (2006). Conforme se verifica na tabela 5, a maioria dos 

pais e das mães possuem uma habilitação de Ensino Superior, seguida de habilitações de 

nível secundário e de 3º Ciclo do Ensino Básico. Regista-se também que o ponto 1, “Não 

sabe ler nem escrever” é o que tem menor número de respostas. 

 

Tabela 5: Habilitações literárias dos pais 
 Pai Mãe 

Habilitações literárias Nº respostas % Nº respostas % 

1. Não sabe ler nem escrever 2 0,3 3 0,5% 

2. Sabe ler e escrever mas sem 
diploma da 4ª classe 

11 1,7 9 1,4% 

3. 1º Ciclo do Ensino Básico (4ª 
classe) 

57 8,8 50 7,7% 

4. 2º Ciclo do Ensino Básico - 6º 
ano (antigo 2º ano, antigo Ciclo 
Preparatório) 

79 12,1 76 11,7% 

5. 3º Ciclo do Ensino Básico - 9.º 
ano (antigo 5º ano) 

111 17,1 98 15,1% 

6. Ensino Secundário – 12º ano 
(antigo 7º ano) 

113 17,4 125 19,2% 

7. Ensino Superior Politécnico 
(bacharelato) 

22 3,4 22 3,4% 

8. Ensino Superior Universitário 
(licenciatura, mestrado ou 
doutoramento) 

149 22,9 174 26,7% 

9. Não sabe 34 5,2 30 4,6% 

Não responde 73 11,2 64 9,8% 

Total 651 100% 651 100% 
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Salienta-se o facto de, comparativamente com Simões (2006), se registar aqui uma 

diferença notória, pois no estudo referido as habilitações literárias dos pais eram muito 

baixas, encontrando-se a maioria ao nível do 1.º CEB. Tal como a autora refere, numa 

perspectiva construtivista na linha de Bourdieu (1982, 1991), o que rodeia o indivíduo 

determina a forma como este se apropria do mundo, pelo que neste caso as experiências a 

que os alunos estão sujeitos influenciam fortemente a forma como a sua aprendizagem 

decorre e como os alunos apreendem o Mundo e dele constroem as suas representações (cf. 

Simões, 2006). Assim, questionamo-nos sobre a influência desta alteração no perfil dos 

nossos alunos nas suas práticas de contactos com as línguas, nos conhecimentos que 

possuem acerca delas, bem como das representações que constroem das línguas e dos 

povos que as falam, pois uma maior escolarização por parte dos pais poderá influenciar a 

forma como eles próprios vivenciam a sua relação com as línguas, a forma como se 

apropriam do Mundo, como nele se movimentam, transmitindo as suas visões aos seus 

filhos.  

Questionámos também os alunos no que respeita às suas estadias prolongadas no 

estrangeiro. Verificamos que a maioria dos alunos nunca residiu no estrangeiro (88,6%), 

tendo apenas 9,2% dos inquiridos residido noutro país que não Portugal. Quando 

questionados acerca dos países onde residiram, constatamos que o Brasil surge em 

primeiro lugar, com 13,3% (N=8), seguido da Suíça e Venezuela com 7 ocorrências, o que 

corresponde a 11,7% dos respondentes. França, Angola, Moçambique e Luxemburgo 

encontram-se ao mesmo nível com o mesmo número de inquiridos (4), o que representa 

6,7%, como verificamos na tabela 6. Constatamos ainda que os países referidos, França, 

Suíça e Venezuela, são países típicos da emigração portuguesa (cf. dados Observatório da 

Emigração, disponível em http://www.oi.acidi.gov.pt/, acedido em 16 de Fevereiro de 

2011). Comparativamente com estudos anteriores, o Brasil destaca-se no nosso estudo, o 

que poderá ser explicado pelo elevado fluxo de imigração brasileira registada nos últimos 

anos em Portugal (cf. Serviços Estrangeiros e Fronteiras, 2009). 
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Tabela 6: Países estrangeiros onde tenham residido 
País N.º respostas Percentagem 

Brasil 8 13,3% 

Suíça 7 11,7% 

Venezuela 6 10% 

França 4 6,7% 

Angola 4 6,7% 

Moçambique 4 6,7% 
Luxemburgo 4 6,7% 
Inglaterra 3 5% 

EUA 3 5% 

Cabo Verde 3 5% 

Outros 14 23,3% 

Total 60 100% 

 

O período de permanência nestes mesmos países situa-se entre um e oito anos já 

que, como se verifica na tabela 7, a maioria dos alunos residiu noutro país por um período 

compreendido entre os 4 e os 8 anos, seguindo-se um período superior a 8 anos e por 

último, o terceiro intervalo de tempo mais respondido, entre 1 e três anos. 

 

Tabela 7: Tempo de residência no estrangeiro 
Tempo N.º Respostas % 

3 a 6 meses 6 10,3% 

7 meses a 1 ano 8 13,8% 

1 a 3 anos 11 19% 

4 a 8 anos 19 32,8% 

mais de 8 anos 14 24,1% 

Total 58 100% 

 

  Procurámos ainda saber junto dos nossos alunos qual o seu domínio da língua 

falada nos países onde haviam residido, tendo 39 dos indivíduos (65%) respondido que a 

sabiam falar, com apenas 8,3% (N=5) dos alunos a afirmar que não sabem falar a língua do 

país onde residiram. Há ainda 13 respostas na opção "alguma coisa", correspondendo a 

21,7% das respostas. 
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Tabela 8: Falam ou não a língua do País 
 N.º respondentes Percentagem 

Sim 39 65% 

Não 5 8,3% 

Alguma coisa 13 21,7% 

Não responde 3 5% 

Total 60 100% 

 

 Como se pode ver na tabela 9, apenas 121 dos nossos alunos têm pai e/ou mãe 

estrangeiros, o que representa 18,6% do nosso universo, registando-se um número 

ligeiramente mais elevado de mães (37,2%, N=45) do que pais (33,9%, N=41), muito 

embora seja um número muito próximo. Há também 35 indivíduos que têm ambos os 

progenitores de nacionalidade estrangeira. 

  

Tabela 9: Pai e/ou Mãe de nacionalidade estrangeira 
 N.º respostas Percentagem 

Pai 41 33,9% 

Mãe 45 37,2% 

Pai e Mãe 35 28,9% 

Total 121 100% 

 

 Das vinte e duas nacionalidades diferentes presentes, aquelas que mais vezes são 

referidas em primeiro lugar, com 31 ocorrências, são: a nacionalidade Angolana (25,6%, 

N=31), seguida da Francesa (16,5%, N=20), da Venezuelana (11,57%, N=14) e da 

Brasileira (8,2%, N=10). 

 Dos dados recolhidos verificamos também que a maioria dos alunos fala a língua 

dos pais (43,8%), contra 32% que não a fala. Existe ainda um número significativo que 

revela "falar alguma coisa" (24%), como se resume na tabela 10. 
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Tabela 10: Fala ou não a língua dos pais 
 N.º Respondentes Percentagem 

Sim 53 43,8% 

Não 32 26,5% 

Alguma coisa 29 24% 

Não responde 7 5,8% 

Total 121 100% 

 

 Em jeito de síntese, a análise dos dados que caracterizam o nosso público permite-

nos afirmar que este se caracteriza por alunos com poucas vivências no estrangeiro e 

maioritariamente de nacionalidade Portuguesa, tal como os seus progenitores. Constata-se 

também que, relativamente às habilitações literárias dos seus progenitores, estas se situam, 

por nível de ocorrência, ao nível do Ensino Superior, do Ensino Secundário e 3.º Ciclo do 

Ensino Básico. Comparativamente com o estudo de Simões (2006), verificamos que o 

nível de escolaridade dos pais dos alunos do nosso estudo é superior, já que nesse estudo se 

verifica um baixo nível de escolaridade dos progenitores, maioritariamente ao nível do 1.º 

CEB, mantendo-se as poucas vivências no estrangeiro, bem como a prevalência de 

progenitores de nacionalidade portuguesa. 

 

3.2 Perfil linguístico dos respondentes 
 
 
 No que respeita à Língua Materna (LM) dos alunos, verificamos que a maioria 

refere que a sua LM é a Língua Portuguesa (93,4%). Registamos também que 2,3% dos 

nossos alunos não indicam qual a sua LM, podendo indiciar que não reconhecem o 

conceito de LM, ou que, por terem contactado de forma continuada com outras línguas no 

seu ambiente familiar, não conseguem indicar uma delas como LM. A segunda LM 

indicada é o Crioulo com 0,8%, seguida do Espanhol com 0,6%. O Português do Brasil e o 

Francês surgem em ex-aequo, ocupando o quinto lugar das Línguas Maternas referidas, 

com uma percentagem de 0,5%.  
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Tabela 11: Língua Materna dos alunos 
Língua Materna Nº respostas % 

Português 608 93,4% 

Não responde 15 2,3% 

Crioulo 5 0,8% 

Espanhol 4 0,6% 

Português do Brasil 3 0,5% 

Francês 3 0,5% 

Inglês 2 0,3% 

Outras2 11 1,6% 

 

 Apesar de vários dos nossos alunos já terem residido no estrangeiro, terem pais 

estrangeiros e referirem que falam a língua dos seus progenitores, fica claro que a maioria 

dos nossos alunos considera que a sua LM é o Português. 

  

 Após a descrição dos dados que caracterizam de uma forma geral o nosso público, 

passaremos à análise dos dados relativos a cada uma das dimensões da CL, começando 

pela Dimensão das Práticas. 

 

3.3 Dimensão das práticas 

 

 No que respeita à Dimensão das Práticas procurámos identificar práticas 

linguístico-comunicativas relacionados com o contacto que os alunos estabelecem com 

línguas, bem como com os seus projectos linguísticos. Assim, apresentámos questões no 

questionário relativas às Línguas Estrangeiras em que os alunos se matricularam na escola, 

fornecendo deste modo informação acerca dos contactos formais que estes estabelecem 

com outras línguas. Procurámos ainda enriquecer a informação obtida acerca da biografia 

linguística dos nossos alunos, pedindo-lhes que respondessem a uma questão (Q.15) que 

nos permitisse identificar os contactos informais que estabelecem com outras línguas. 

 

 

 
                                                
2 Ucraniano; Alemão; Venezuelano; Moldavo; Iraquiano; Chinês; Romeno; Luxemburguês; Africano; Tetum 
(Mantivemos as designações dos alunos). 
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3.3.1 Contactos estabelecidos com as línguas 

 

 Relativamente às Línguas Estrangeiras escolhidas durante o seu percurso escolar, 

fica bem evidente a opção clara pelo Inglês como primeira LE a ser estudada, uma vez que 

93,5% dos respondentes a assinala. Já no que respeita à segunda LE a estudar, assinala-se a 

opção entre o Francês e o Espanhol, sendo o Francês a mais escolhida com 64,5% das 

respostas, tendo 29,5% dos alunos optado pelo estudo da Língua Espanhola.  

 

Tabela 12: Línguas Estrangeiras estudadas pelos alunos (LE1 e LE2) 
 LE1 LE2 

 Nº Respostas % Nº Respostas % 

Inglês 609 93,5% ------------ -------------- 

Francês 1 0,2% 420 64,5% 

Espanhol ---------------- -------------- 192 29,5% 

Não responde 41 6,2% 39 6% 

 

 

 Os dados apresentados permitem-nos verificar uma diferença notória 

comparativamente com o estudo de Simões (2006). Desde logo, uma clara ascensão na 

aprendizagem da Língua Espanhola enquanto segunda LE que não surgia nos dados 

recolhidos pela autora, em 2000. Nesta altura, verificava-se já uma primazia da Língua 

Inglesa como primeira LE a ser estudada, mas havia ainda alguns alunos (11,47%) que 

optavam pela Língua Francesa no 5º ano de escolaridade. Como novidade no nosso estudo 

surge, então, a Língua Espanhola, que tem vindo a ganhar relevância no panorama escolar 

Português. Esta é uma tendência que vem sendo registada desde 2006, havendo no ano 

lectivo de 2008/2009, 49.873 alunos a frequentar o ensino da Língua Espanhola, contra 

5267 alunos no ano de 2005, quase quadruplicando o número de estudantes desta língua, 

registando-se esta tendência com maior incidência no Ensino Básico (Maneta, 2009). 

 Quisemos também saber quais as motivações dos nossos alunos para a escolha de 

determinada língua ao longo do seu percurso escolar. Assim, foi-lhes colocada uma 

questão aberta para que justificassem a sua escolha. No quadro abaixo (tabela 13) surgem 

hierarquizadas as respostas dadas pelos alunos. Registe-se que 35 alunos (5,4%) não 

justificaram a sua escolha, mas os restantes indicam mais do que uma razão para a escolha 
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de determinada língua em detrimento de outra, pelo que o número total de ocorrências é 

superior ao número de alunos. 

 Na análise de conteúdo feita às respostas a esta questão seguimos a categorização 

adaptada de Pinto (2005), Simões (2006) e de Andrade et al (2007). Assim, dividimos as 

respostas em cinco categorias, a saber: Língua como objecto de ensino/aprendizagem, 

Língua como objecto afectivo, Língua como objecto de poder, Língua como instrumento de 

construção das relações interpessoais/intergrupais, e Influência externa (pais, colegas, 

familiares. 

 Na primeira categoria, Língua como objecto de ensino/aprendizagem, incluem-se 

respostas como "era a única opção na escola", "é mais fácil", "línguas que já falava no 1º 

Ciclo do Ensino Básico", que apontam para escolhas que se baseiam na visão das línguas 

como objectos escolares. Salientamos nesta categoria a percepção escolarizada que os 

alunos têm das línguas, estabelecendo com estas uma relação de proximidade ou 

afastamento, devido à forma como a apreendem na escola, considerando-a mais fácil ou 

difícil, mais próxima ou mais afastada da sua LM.  

A segunda categoria referida, Língua como objecto afectivo, é aquela onde os 

alunos percepcionam as línguas enquanto objectos afectivos, onde incluímos respostas 

como "Porque gosto da língua", é "interessante" ou "porque não gosto de Francês", sendo 

esta uma categoria de maior subjectividade, onde se constata que os alunos estabelecem 

uma relação de proximidade com as línguas de um carácter mais emocional, estando por 

isso aqui incluídas todas as expressões que revelam o maior ou menor afecto pelas línguas, 

ao nível das emoções sentidas pelos sujeitos quando a ouvem ou quando a falam, por 

exemplo.    

A terceira categoria adoptada prende-se com a visão das línguas enquanto Objectos 

de poder, tendo os nossos alunos indicado a sua escolha por considerarem aquela língua "a 

mais importante" ou a "mais útil". Segundo Pinto, "aqui estão implícitas as representações 

relativas ao valor e prestígio conferido às línguas (…) no mercado económico, político e 

linguístico, [o que] influencia as línguas a estudar e o grau de comprometimento dos 

aprendentes na sua aprendizagem" (2005:108).  

A categoria seguinte, Língua como instrumento de construção das relações 

interpessoais/intergrupais, inclui respostas como "Das línguas mais faladas do Mundo", 

apontando para o carácter pragmático das línguas, meio privilegiado de comunicação entre 
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os povos. Este aspecto é cada vez mais importante, pois vivemos num mundo aberto, com 

comunicações constantes com outros povos, seja em comunicações reais ou até mesmo 

virtuais, chave essencial para ler o mundo que nos rodeia.  

Foi ainda criada uma outra categoria que designámos por Influência externa (pais, 

colegas, familiares), encontrando-se nesta categoria respostas como "porque os pais 

queriam", "porque os colegas escolheram" ou "porque outros familiares falam essa língua".  

Por último, surge ainda um grupo de respostas que não se enquadra em nenhuma 

das categorias e, atendendo a que o número de ocorrências é pouco significativo, foram 

agrupadas em Outras. 

 

Tabela 13: Razões da escolha da LE1 e LE2 
Razões de escolha LE1 % LE2 

Franc. 

% LE2 

Esp. 

% Total 

categoria 

Língua como objecto de ensino-

aprendizagem 

403  58,5% 240 

 

55,6% 52 

 

29,0% 53,5% 

Língua como objecto afectivo 52 7,5% 72 16,7% 50 27,9% 13,4% 

Língua como objecto de poder 79 11,5% 30 6,8% 40 22,3% 11,5% 

Língua como instrumento de construção 

das relações interpessoais/intergrupais 

132 19,2% 20 4,6% 16 8,9% 12,9% 

 

Influência externa (pais, colegas, 

familiares) 

14 2,0% 59 13,7% 8 4,5% 6,2% 

Outras  3 0,4% 9 2,1% 12 6,7% 1,8% 

Não sei  6  0,9% 2  0,5% 1  0,6% 0,7% 

Total 689 100% 432 100% 179 100% 100% 

 

 Numa primeira análise global por categoria verificamos que as razões de escolha 

das línguas a estudar recaem sobretudo na categoria das Línguas enquanto objecto de 

ensino/aprendizagem, com 53,5% das ocorrências totais. A segunda razão de escolha é de 

carácter afectivo com 13,4% das ocorrências, seguida com poucos pontos percentuais de 

diferença da Língua como instrumento de construção das relações 

interpessoais/intergrupais. A escolha baseada nas línguas enquanto objectos de poder 

surge em quarto lugar, com 11,5% das ocorrências. O último aspecto a determinar a 

escolha dos nossos alunos é o da Influência externa, que totaliza 1,8% das ocorrências 

registadas.  
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 Focalizando a nossa atenção na Língua Inglesa, verificamos que a escolha da LE1 

resulta essencialmente da apresentação dessa língua como a única opção possível na 

escola, com 349 (50,6%) alunos a indicar isso mesmo. O Inglês, como LE1, aparece 

também como uma língua escolhida pela sua utilidade, vista como um capital sócio-

económico, língua primordial na comunicação com os outros, língua internacional e, por 

isso, considerada pelos alunos de grande utilidade, numa visão extremamente utilitária e 

pragmática da língua. Verificamos ainda que a escolha da Língua Inglesa por razões 

afectivas surge em quarto lugar, enquanto que na escolha das LE2 as razões afectivas 

aparecem em segundo lugar.  

 No que respeita à LE2, Francês, verificamos que a categoria onde houve mais 

ocorrências foi também a categoria que mostra que os alunos percepcionam as línguas 

enquanto objectos de ensino/aprendizagem. A nossa recolha de dados diz-nos ainda que a 

questão da "obrigatoriedade/única opção escolar apresentada" surge como primeira 

justificação para a escolha da Língua Francesa como LE2, com 190 (44%) ocorrências. Na 

verdade, as nossas escolas continuam a ter um leque de opções muito semelhante ao que 

existia há 10 anos atrás. Muito embora esteja previsto pelo Ministério da Educação o 

ensino da Língua Alemã e da Língua Espanhola como LE1 e 2 (cf. Projecto Metas de 

Aprendizagem, do Ministério da Educação, disponível em 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/), as escolas apenas oferecem na construção 

curricular as Línguas Inglesa e Francesa e, mais recentemente, a Língua Espanhola.  

Em segundo lugar, surgem as questões de carácter afectivo, com 16,7% das 

ocorrências registadas, seguidas da opção "Influências externas" com 13,7% das 

ocorrências. A imposição de escolha da Língua Francesa por parte dos pais poderá 

prender-se com o facto de o Francês ser a língua que os pais destes alunos estudaram 

aquando do seu percurso escolar, bem como pelo facto de França ser um destino 

característico da emigração portuguesa. 

 Relativamente à Língua Espanhola, a categoria que obteve maior número de 

ocorrências foi também a categoria das Línguas enquanto objecto de aprendizagem, mas 

por uma razão diferente da escolha do Inglês e do Francês, perspectivando-se a 

aprendizagem da língua devido à maior ou menor facilidade de aquisição (N=34, 19%), ou 

à maior proximidade com a LM (N=10, 5,6%). A segunda categoria a obter mais 

ocorrências foi a categoria ligada a questões afectivas, com 27,9% das ocorrências. Em 
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terceiro lugar, surge a visão do poder sócio-económico da língua com 22,3% das 

ocorrências, surgindo em último lugar a questão da língua como instrumento de construção 

das relações interpessoais/intergrupais, que recolheu apenas 8,9% das respostas dadas 

pelos respondentes. 

 Podemos resumir, então, que se verifica um maior equilíbrio nas razões de escolha 

da Língua Espanhola como LE2, registando-se poucas diferenças no número de 

ocorrências em cada uma das categorias. No que respeita às Línguas Inglesa e Francesa, as 

primeiras razões de escolha do Inglês e do Francês são dominadas pela oferta educativa 

existente nas escolas. Apenas o Francês e o Espanhol apresentam questões de carácter mais 

afectivo nas primeiras três justificações da sua escolha, revestindo-se a maioria das razões 

apontadas para a escolha da LE1 e da LE2 de um carácter mais pragmático, quer seja pela 

utilização mais global da língua, quer seja pelo facto de esta ser vista como sendo de maior 

utilidade ou de mais fácil aprendizagem.  

 Estes resultados são consistentes com os de estudos anteriores, nomeadamente com 

o de Simões (2006), onde as principais razões de escolha das línguas para aprendizagem 

são também de carácter mais pragmático e onde se assinala o facto dos aspectos afectivos 

das escolhas surgirem ligados à escolha das LEs 2.  Cain e De Pietro (1997), indicam que, 

de facto, a escolha de uma língua se liga a diversos factores do "eu" e do meio que o 

rodeia, pelo que há sempre uma grande multiplicidade de factores subjacentes a essa 

escolha. Também em Pinto (2005) e Andrade et al (2007) a visão que os sujeitos detêm das 

línguas se encontra essencialmente ligada a uma visão fortemente escolarizada, o que nos 

deve conduzir a uma reflexão acerca da forma como as línguas são vistas na escola, como 

são percepcionadas por todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem, para 

que dessa reflexão possam surgir aspectos reconfiguradores que conduzam a uma visão 

mais lata do que são as línguas e para que servem. Assume-se que a escola tem aqui um 

papel determinante, pois os estudos indicam que os alunos valorizam as línguas  presentes 

na escola, desenvolvendo imagens mais positivas sobre aquelas que fazem parte da oferta 

curricular, valorizando os contactos que com elas estabelecem e considerando-as mais 

importantes, em detrimento daquelas que não fazem parte da oferta formativa (cf. Araújo e 

Sá, 2008). 
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 Após verificarmos os contactos com línguas que os nossos alunos estabeleceram 

em contexto formal de aprendizagem, pretendíamos agora saber quais os contactos que 

estes estabelecem com outras línguas em contextos não-formais, para assim termos acesso 

a uma biografia linguística mais completa. Assim, pedimos aos alunos que assinalassem 

numa tabela os contactos estabelecidos, apresentando já uma listagem de situações de 

contacto, deixando a possibilidade de os alunos indicarem outras para além das 

mencionadas. Quanto às línguas de contacto, a tabela apresentada para preenchimento dos 

alunos continha já as línguas que constam do currículo nacional (Português, Inglês, 

Francês, Espanhol e Alemão), deixando contudo espaço para que os alunos acrescentassem 

mais línguas. A tabela 14 é representativa das línguas contactadas e dos tipos de contactos 

estabelecidos. 

 

Tabela 14: Tipos de contacto por línguas3 
   Port Ing F Al E Bra Jp Gre It Ucr Rus Ar Hol  Ch Ot Total 

1) Pessoas com 

quem vivo 
619 423 414 396 419 6 0 1 4 3 4 2 0 3 8 2302 

 
2) Escolas de  

Línguas 
453 476 422 393 396 0 0 0 3 1 2 0 0 1 3 2150 

3) Internet 593 578 453 418 485 9 7 0 8 2 7 0 3 4 6 2573 

4) Música 587 610 482 410 471 11 10 0 12 2 5 0 0 3 4 2607 

5) Televisão e  

Cinema 
604 607 459 411 457 9 8 0 15 2 6 1 0 3 4 2586 

6) Livros 

/revistas 
615 499 412 401 429 2 0 0 6 1 2 0 0 1 1 2369 

7) Viagens 557 479 451 406 478 5 1 3 12 1 2 2 1 3 10 2411 

8) Familiares/ 

Amigos  
610 489 468 414 457 11 3 2 11 3 8 2 3 3 13 2497 

9) Instruções/rótulos 

de produtos 
605 541 438 415 459 3 1 1 8 2 3 3 2 8 3 2492 

Outras 13 17 6 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 52 

Total 5256 4719 4005 3665 4065 56 30 7 79 17 39 10 10 29 53 22040 

 

  

 Da análise efectuada constatamos que a maioria dos contactos se estabelece através 

da "Música", com 2607 ocorrências, seguido de contactos estabelecidos através da 

"Televisão e do Cinema", com 2586 ocorrências e da "Internet" com 2573 ocorrências. A 

                                                
3 Siglas das línguas: Port = Português; Ing= Inglês; F= Francês; Al= alemão; E= Espanhol; Bra= Brasileiro; Jp= Japonês; 
Gre= Grego; It= Italiano; Ucr= Ucraniano; Rus= Russo; Ar= Árabe; Hol= Neerlandês; Ch=Chinês; Ot=Outras 



52 
 

forma de contacto menos referida é através das "Escolas de Línguas", com 2150 

ocorrências. As línguas mais referidas são em primeiro lugar o Inglês (N=4719), seguido 

do Espanhol (N=4065), do Francês (N=4005), e do Alemão (N=3665). Verifica-se um 

decréscimo enorme no número de contactos referidos para as outras línguas mencionadas, 

passando de milhares de ocorrências para apenas dezenas, como no caso do Italiano com 

79 ocorrências.  

Na verdade, as línguas com maior número de ocorrências são aquelas que estão 

presentes na escola, surgindo contextos de contacto diferenciados para cada uma das 

línguas. De notar que estes dados não deixam de ser resultado, por um lado, da própria 

representação que os alunos têm do que é um contacto com línguas, a 

percepção/consciência que têm desses mesmos contactos e, por outro lado, do facto de já 

lhes serem apresentadas línguas sobre as quais se deveriam pronunciar. No caso do Inglês 

é a "Música" que surge em primeiro lugar, tal como acontece com o Francês. Contudo, 

nestas duas línguas regista-se uma diferença no segundo contexto mais referido que, no 

que se refere ao Inglês é a "Internet", mas no Francês é "Familiares e Amigos". Este é 

também o segundo mais referido para a Língua Espanhola, que tem como primeiro 

contexto de contacto a "Internet". As restantes línguas apresentam situações de contacto 

cada vez mais diferenciados, com o Italiano a ser referido como mais contactado através da 

"TV e Cinema" e o Chinês, por exemplo, através de "Instruções/rótulos de produtos". 

Verifica-se, ainda, que as línguas menos referidas, à excepção do Japonês, referem-se a 

contextos familiares como espaços de contacto. 

 

3.3.2 Projectos linguísticos dos alunos 

  

 Relativamente aos projectos linguísticos dos alunos, foram formuladas questões que 

nos permitem perceber as línguas que gostariam de estudar e se deixariam ou não de 

estudar alguma língua (questões 13 e 14).  

 No que respeita às línguas que gostariam de estudar, verificamos desde logo o facto 

de a maioria dos alunos referirem mais do que uma língua. Em primeiro lugar, surge a 

Língua Espanhola com 26,24% das ocorrências, seguida do Alemão com 21,74% e, em 

terceiro lugar, o Italiano com 21,74%, como se verifica na tabela 15. A quarta língua mais 

referida pelos alunos é o Chinês (6,80%) e em quinto lugar temos o Japonês (49%). 
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Tabela 15: Línguas que gostariam de estudar 

Línguas Nº de respostas % 

Espanhol 216 26,2% 

Alemão 179 21,7% 

Italiano 144 17,5% 

Chinês 56 6,8% 

Japonês 49 5,6% 

Nenhuma 42 5,1% 

Francês 38 4,6% 

Russo 21 2,6% 

Latim 21 2,6% 

Outras 17 2,1% 

Grego 13 1,6% 

Neerlandês 10 1,2% 

Árabe 7 0,9% 

Crioulo 5 0,6% 

Norueguês 3 0,3% 

Egípcio 2 0,2% 

Total 823 100% 

  

 Podemos, então, constatar que as duas primeiras línguas referidas fazem parte da 

oferta curricular das escolas, mas que na verdade esta oferta acaba por não ser em muitos 

casos operacionalizada na maioria dos contextos. Aliás, estes dados corroboram o que 

anteriormente foi referido pelos alunos, quanto à obrigatoriedade de escolha entre o Inglês 

e o Francês como LE1 e LE2, vislumbrando a possível escolha do Espanhol e do Alemão, 

caso as escolas explicitassem essa oferta curricular. A terceira língua mencionada é o 

Italiano, que não faz parte das opções de LE das escolas portuguesas. Registamos também 

o facto de as duas línguas mencionadas a seguir serem as Línguas Chinesa e Japonesa, 

línguas que noutros estudos não surgiram tão referenciadas. Não podemos deixar de 

registar que 5,1% dos alunos afirmam que não gostariam de estudar mais nenhuma língua 

o que poderá estar relacionado com a forma como os sujeitos se vêm enquanto alunos de 

línguas, pois estudar uma língua implica um envolvimento de aprendizagem que eles 

rejeitam por eventualmente se consideraram maus alunos, ou por terem tido até à data um 

percurso menos positivo enquanto aprendentes de línguas, registando-se aqui uma relação 
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escolarizada das línguas, em detrimento de outras relações que os sujeitos podem 

estabelecer elas. 

 Outro aspecto que nos parece significativo é o de existirem 137 referências a outras 

línguas a ser estudadas, como por exemplo Chinês, Japonês, Russo, Neerlandês, entre 

outras, reveladoras do desejo que os nossos alunos têm de estabelecer contacto com uma 

maior diversidade de línguas do que aquela oferecida pela nossa escola. 

 Quando confrontamos estes dados com o estudo de Simões (2006), verificamos que 

as três primeiras línguas mais referidas se mantêm, embora numa ordem diferente, já que 

em 2000, o Alemão e o Espanhol ocupavam os primeiros dois lugares da escolha. Outra 

mudança registada é o facto do Chinês e do Japonês ocuparem agora um lugar mais 

cimeiro nas escolhas dos alunos. Esta alteração poderá prender-se com o facto de hoje 

termos as culturas Chinesas e Japonesas mais próximas de nós. A Chinesa fruto da 

imigração, existindo actualmente inúmeros espaços comercias com produtos chineses. Já o 

Japonês, pensamos que se trata de um fenómeno de expansão de produtos culturais 

específicos, referindo-nos à popularidade de que hoje goza, por exemplo, a banda 

desenhada Manga junto dos nossos jovens. 

 Quando questionados acerca da possibilidade de abandonar o estudo de alguma 

língua, 45,8% dos nossos inquiridos responderam que o fariam, havendo 201 alunos 

(30,9%) a responder que não, conforme mostra a tabela 16. 

 

Tabela 16: Deixariam de estudar alguma língua? 

 

 

 

 

  

 

Pedimos aos nossos alunos que explicitassem qual/quais a(s) língua(s) que 

deixariam de estudar. Apesar de 298 alunos (45,8%) terem afirmado que deixariam de 

estudar uma língua, obtivemos 314 ocorrências, pelo que houve alunos que indicaram mais 

do que uma língua. Em primeiro lugar, surge o Francês (53,2%), em segundo, o Inglês 

 Nª de ocorrências % 

Sim 298 45,8% 

Não 201 30,9% 

Não sei 147 22,6% 

Não responderam 5 0,7% 

Total 651 100% 



55 
 

(34,1%) e, em terceiro lugar, o Espanhol (7,3%). Houve ainda uma percentagem de 5,1% 

de alunos a indicar o Português como a língua que deixariam de estudar. 

Tabela 17: Línguas que deixariam de estudar se o pudessem fazer 

 

 

 

 

 

 

 

 Em jeito de síntese, e no que respeita à Dimensão das Práticas, parece-nos possível 

concluir que os projectos linguísticos dos nossos alunos são, à partida, difíceis de 

concretizar, devido aos constrangimentos do desenho curricular da escola pública. 

Comparativamente com o estudo de Simões (2006), constata-se uma maior variedade de 

línguas mencionadas pelos alunos no nosso estudo e a permanência em ambos os estudos 

da Língua Italiana como uma das línguas mais referenciadas pelos alunos, como língua que 

gostariam de estudar. Consideramos, ainda, que os seus projectos linguísticos não são 

muito ambiciosos, pois apesar de referirem mais línguas que no estudo de Simões (2006), 

não nomeiam um número muito elevado de línguas sendo muitas delas aquelas com as 

quais já estabelecem contactos formais. Esta pouca ambição é reiterada pelo elevado 

número de alunos que refere querer deixar de estudar alguma língua.  

 

3.4 Dimensão Imagética/representacional 

 

 Passamos agora à análise dos dados recolhidos relativamente à Dimensão 

Imagética/Representacional. Assim, iremos analisar as respostas dadas pelos alunos a 

questões relativas à imagem/representação que possuem das línguas e dos povos que as 

falam, em relação à importância atribuída à aprendizagem das línguas, incluindo o número 

de línguas e quais as línguas que os alunos consideram que a escola deveria ter na sua 

oferta curricular. Ainda no âmbito desta dimensão, questionámos os alunos acerca da LM 

que escolheriam caso voltassem a nascer, pedindo que justificassem essa mesma escolha. 

Línguas Nº de ocorrências % 

Francês 167 53,2% 

Inglês 107 34,1% 

Espanhol 23 7,3% 

Língua Portuguesa 16 5,1% 

Todas excepto o Port. 1 0,3% 

Total 314 100% 
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 Começámos por averiguar qual o número de línguas que os nossos alunos pensam 

que a escola deve oferecer (tabela 18). A maioria dos alunos (54,4%) considera que a 

oferta deveria ser mais diversificada, o que aliás é concordante com a variedade de línguas 

que foi referida anteriormente pelos nossos alunos (cf. tabela 15). O segundo maior grupo 

de alunos não tem qualquer opinião sobre o assunto, havendo apenas 18,9% dos alunos que 

considera que a escola não deve oferecer mais línguas. 

Tabela 18: Opinião dos alunos acerca da variedade de línguas oferecida pela escola  

  Nº de respostas % 

Sim 354 54,4% 

Não 123 18,9% 

Não sabe 168 25,8% 

Não responde 6 0,9% 

Total 651 100% 

 

 De seguida, pedimos aos alunos que explicitassem as línguas que gostariam de ver 

presentes na escola. Apesar de haver 354 alunos a responder que gostariam de ter um 

maior número de línguas, obtivemos 574 ocorrências, evidenciando que alguns alunos 

escolheram mais do que uma língua. 

Tabela 19: Outras línguas que a escola poderia oferecer 

Línguas Nº de respostas %  Línguas Nº de respostas % 

Alemão 174 30,3%  Francês 2 0,3% 

Espanhol 131 22,8%  Inglês 2 0,3% 

Italiano 121 21,1%  Suiço* 1 0,2 

Chinês 52 9,1%  Israelita* 1 0,2 

Japonês 27  4,7%  Malaio* 1 0,2 

Russo 23 4,0%  Indiano* 1 0,2 

Latim 10 1,7%  Luxemburguês* 1 0,2 

Neerlandês 9 1,6%  Norueguês 1 0,2 

Grego 7 1,2%  Moldavo* 1 0,2 

Crioulo 4 0,7%  Dinamarquês 1 0,2 

Ucraniano* 2 0,3%  Total 574 100% 

Árabe 2 0,3%    
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 As primeiras cinco línguas referidas são as que já anteriormente tinham sido 

enunciadas pelos alunos quando questionados acerca dos seus projectos linguísticos (cf. 

Tabela 15), a saber, Alemão (N=174), Espanhol (N=131), Italiano (N=121), Chinês 

(N=52) e Japonês (N=27). Verificamos que, como já em respostas anteriores se constatou, 

os alunos gostariam de ter a possibilidade de contactar e de aprofundar os seus 

conhecimentos relativos a um elevado número de línguas, revelando vontade de 

desenvolver um estudo das línguas mencionadas em contexto formal. 

 Verificamos também que as duas primeiras línguas referidas são línguas que fazem 

ou podem fazer parte da oferta curricular das escolas, já que existem professores 

profissionalizados que podem leccionar estas disciplinas, mas esta possibilidade é muitas 

vezes frustrada devido a vários factores: por um lado, poderá prender-se com as 

orientações ministeriais quanto ao número mínimo de alunos necessários para a 

constituição de turmas, por outro lado, a possibilidade de escolha de 3 línguas estrangeiras 

apresenta depois constrangimentos difíceis de ultrapassar nas escolas, pois implica o 

desdobramento de várias turmas, conduzindo à necessidade de recursos materiais e 

humanos nem sempre disponíveis.  

 Relativamente ao número de línguas que os alunos consideram importante estudar 

(ver tabela 20), as duas respostas com maior número de ocorrências foram "mais de duas" 

(N=311) e "duas línguas" (N=249), pelo que se conclui que os alunos consideram 

importante estudar duas ou mais línguas, o que vai ao encontro da resposta dada quanto à 

importância do estudo de Línguas Estrangeiras, que analisaremos de seguida. 

Tabela 20: Número de línguas que é importante estudar 
 Nº de ocorrências % 

Uma língua 58 8,9% 

 Duas línguas 249 38,2% 

Mais de duas línguas 311 47,8% 

Não responde 33 5,1% 

Total 651 100% 

  

 No que respeita às representações dos alunos face às línguas e aos povos, 

considerámos relevante perceber o que os nossos alunos pensam acerca da importância de 

estudar línguas. Quando questionados, 93,1% dos alunos responderam que consideram 

importante o estudo de línguas estrangeiras, revelando um número muito elevado de alunos 
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que reconhece essa importância. Este é um dado aparentemente contraditório, uma vez que 

anteriormente houve respostas que apontavam para o inverso, nomeadamente quando 

indicavam que pretendiam abandonar o estudo de uma ou mais línguas estrangeiras (cf. 

tabelas 16 e 17). Contudo, isso poderá prender-se com a relação escolar que se estabelece 

com as línguas, podendo esta resposta ser condicionada pelo grau de sucesso dos alunos no 

estudo da referida língua ou mesmo pela relação afectiva que os alunos estabelecem com a 

própria língua. Na verdade, segundo Cain e De Pietro (1997), os estudos indicam que a 

relação que o sujeito estabelece com as línguas depende de factores muito diversos, como 

seja o maior ou menor gosto pela sonoridade da própria língua ou a representação que têm 

da sua beleza, riqueza cultural, o que conduz à criação de relações de 

proximidade/afastamento com as línguas. 

Tabela 21: Opinião dos alunos acerca da importância do estudo de LEs 

 Nº de ocorrências % 

É importante 606 93,1% 

Não é importante 12 1,8% 

Não sei 28 4,3% 

Não responde 5 0,8% 

Total 651 100% 

  

 Registe-se que esta tendência já aparecera em estudos anteriores, como o de Simões 

(2006), onde a grande maioria dos alunos também reconhece a importância de aprender 

línguas estrangeiras.  

 Gostaríamos ainda de saber as razões pelas quais os alunos consideram importante 

o estudo de LEs. Assim, foi-lhes colocada uma questão aberta, para que o pudessem 

explicitar, submetendo depois as suas respostas a uma análise de conteúdo. Adoptámos na 

nossa análise as categorias de análise definidas em Simões (2006): objectivos práticos (ex: 

“para comunicar”), culturais (“ex: “para conhecer outras culturas e povos”), formativos 

(ex: ”para desenvolver capacidades”), políticos (ex: “para o entendimento internacional 

entre países”) e outros. Nesta questão apenas responderam os 606 alunos que haviam 

respondido afirmativamente na questão anterior. O número de ocorrências superior a 606 

deve-se ao facto de muitos alunos terem apresentado mais do que uma razão. Das respostas 

obtidas, salientamos a importância que os alunos dão às línguas por razões de ordem mais 
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pragmática, e que apresentam uns expressivos 84,1% das ocorrências. A segunda 

ocorrência refere-se a aspectos formativos, mas representa apenas 12,1% das justificações. 

Os objectivos culturais representam 12,1% das respostas e os políticos 0,6%, como se 

verifica na análise da tabela 22. 

Tabela 22: Razões da importância da aprendizagem de LEs       

Razões  Nº de ocorrências % 

Objectivos Práticos 523 84,1% 

Objectivos Culturais 16 2,6% 

Objectivos Formativos 75 12,1% 

Objectivos Políticos 4 0,6% 

Não sei 4 0,6% 

Total 622 100% 

 
 Segundo a nossa análise, os alunos apresentam uma visão muito limitadora do que 

são as línguas e do papel que estas desempenham na sua formação, preocupando-se apenas 

com as línguas enquanto ferramentas de comunicação. Esta visão limitadora das línguas 

surge em estudos anteriores, nomeadamente em Simões (2006), Pinto (2005), ou em 

Andrade et al (2007). 

 Outra das questões que pretendíamos ver respondida prendia-se com as línguas 

curriculares consideradas mais importantes para os alunos. Para tal, estes teriam que 

numerar as línguas de 1 a 5, segundo as representações que tinham do seu grau de 

importância. As línguas consideradas mais importantes pelos nossos respondentes são o 

Português e o Inglês, com 360 e 307 ocorrências, respectivamente. A língua considerada 

menos importante de entre as 5 propostas é a Língua Alemã, com 427 ocorrências. 

Relativamente ao Alemão, confirma-se mais uma vez a imagem negativa que esta língua 

continua a manter junto dos alunos, conforme já mostrado em estudos como o de Schmidt 

(2006), Andrade et al (2007), Afonso (2002) ou o estudo de Simões (2006). No que 

respeita às razões pelas quais os alunos consideram as línguas mais ou menos importantes, 

foi pedido aos alunos que assinalassem o seu grau de concordância com 5 razões 

apontadas, numa escala de 1 a 6. 

 Verificamos pelas respostas dadas que estes consideram que o grau de 

internacionalização na comunicação entre os povos é a razão que confere mais importância 
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a uma língua, o que vai ao encontro da resposta dada anteriormente, onde os alunos 

assinalam o Inglês como uma língua importante. O número de falantes enquanto LM é a 

segunda razão mais apontada. As razões menos apontadas são a importância cultural e 

literária, seguidas da importância científica e tecnológica e, por último, a importância 

política e económica. A tabela 23 é ilustrativa destes dados. 

 
Tabela 23: Razões para a importância das línguas  
1. Número de pessoas que a falam enquanto Língua Materna 2º (N=311) 

2. Grau de internacionalização na comunicação entre povos 1º (N=186) 

3. Importância cultural e literária 3º (N=146) 

4. Importância política e económica 5º (N=142) 

5. Importância científica e tecnológica 4º (N=114) 

 
 Pretendíamos também averiguar quais seriam as línguas que os nossos alunos 

consideravam mais fáceis / difíceis de aprender. Para tal, foi usada uma questão aberta, 

onde os alunos nomeavam as línguas, ordenando-as numa escala de 1 a 4, por ordem 

crescente de dificuldade. Os resultados desta questão encontram-se nas tabelas 24 a 27. 

 A língua que obteve um maior número de ocorrências no nível 1 foi o Espanhol 

(237),  no nível 2  novamente o Espanhol (N= 197), no nível 3 o Francês (N= 190) e no 

nível 4 o Alemão (N=144). É de salientar que o Espanhol surge nos dois primeiros níveis, 

evidenciando bem a representação de facilidade de aprendizagem, talvez por ser 

considerada tão próxima da língua portuguesa. Todas as línguas mencionadas em primeiro 

lugar são aquelas que são aprendidas na escola, não sendo mencionado o Português em 

primeiro lugar. Como língua mais difícil, surge o Alemão, o que vem ao encontro de outros 

estudos efectuados, nomeadamente o de Schmidt (2006). Surgem ainda designações 

erradas, como "Venezuelano" e "Brasileiro", reveladores da perpetuação do mito "um País, 

uma língua" e ainda revelador do desconhecimento que os alunos têm da diversidade 

intralinguística da sua LM (cf. Dias, 2007; Sousa, S, et al. 2010a) 
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Línguas mais fáceis de aprender 
 
Tabela 24: nível 1  Tabela 25: Nível 2 

Línguas Nº de ocorrências  Línguas Nº de ocorrências 
Espanhol 237  Espanhol 197 

Inglês 219  Inglês 177 

Português 95  Francês 120 

Francês 32  Não respondeu 54 

Brasileiro* 29  Português 42 

Não respondeu 23  Italiano 29 

Chinês 5  Brasileiro* 17 

Alemão 4  Japonês 5 

Ucraniano* 2  Alemão 4 

Castelhano 2  Chinês 2 

Africano* 1  Romeno 1 

Japonês 1  Marroquino* 1 

Latim 1  Grego 1 

    Latim 1 

 
 

Tabela 26: nível 3  Tabela 27: Nível 4 

Línguas Nº de ocorrências  Línguas Nº de ocorrências 
Francês 190  Não respondeu 196 

Não respondeu 130  Alemão 144 

Inglês 104  Francês 116 

Espanhol 92  Italiano 58 

Italiano 57  Inglês 48 

Alemão 28  Espanhol 23 

Português 24  Português  19 

Brasileiro* 10  Chinês 14 

Chinês 4  Russo 8 

Latim 4  Japonês 5 

Crioulo 1  Latim 3 

Ucraniano* 1  Brasileiro* 2 

Romeno 1  Norueguês 2 

Húngaro 1  Romeno 2 

Russo 1  Crioulo 2 

Mexicano* 1  Hebraico 1 

Holandês 1  Marroquino* 1 

Africano* 1  Grego 1 

   Indiano* 1 
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   Canadiano* 1 

    Argentino* 1 

   Holandês  1 

   Venezualano* 1 

   Ucraniano* 1 

 
 Ainda no campo das representações, questionámos os nossos alunos sobre qual a 

LM que gostariam de ter se voltassem a nascer e pedimos que justificassem a sua escolha, 

para que melhor pudéssemos compreender os factores que os levavam a esta decisão. 

Assim, verificamos que em primeiro lugar surge a Língua Inglesa com 337 respondentes a 

indicar esta língua, o que também já surgiu em estudos anteriores, como em Simões 

(2006). Acreditamos que esta língua surja em primeiro lugar devido à sua preponderância 

enquanto língua internacional, muito presente na música, no cinema, na Internet, ou seja, 

nas esferas onde os jovens mais se movimentam, pelo que estes alunos talvez considerem 

que ter a Língua Inglesa como LM, lhes iria proporcionar vantagens. Tal como Guilherme 

(2007) nos indica a Língua Inglesa é encarada como uma ferramenta que representa uma 

grande mais-valia no mundo global de hoje. Em seguida surge a Língua Portuguesa com 

145 ocorrências, verificando-se aqui uma diferença bastante acentuada, talvez indiciando 

algum distanciamento afectivo relativamente à sua LM. Em terceiro lugar, surge a Língua 

Espanhola e em quarto a Língua Francesa, conforme se sintetiza na tabela 28. 
 

Tabela 28: LM que os alunos escolheriam se voltassem a nascer 
Línguas Nº de ocorrências 

Inglês 337 

Português 145 

Espanhol 47 

Francês 25 

Alemão 18 

Italiano 24 

Japonês 14 

Outras 23 

Não sei 10 

Chinês 8 

Russo 6 

Total 657 

Não respondeu 22 
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 Verificamos, desde logo, que as línguas mais escolhidas, para além da sua própria 

LM, são aquelas que os alunos estudam na escola. Temos ainda que registar o facto de 

obtermos 657 ocorrências, significando isso que alguns alunos escolhiam mais do que uma 

LM. Na verdade, alguns alunos escolhiam a sua LM, o Português, e depois uma outra. 

Registam-se aqui alterações que nos parecem relevantes relativamente ao estudo de onde 

partimos, já que no nosso estudo o Espanhol surge em terceiro lugar, ganhando terreno 

para o Francês, o que vem ao encontro do que já havia sido referido anteriormente 

relativamente à forma como a Língua Espanhola tem vindo a ocupar um lugar mais 

cimeiro nas escolhas dos nossos alunos como LE2, comparativamente com a Língua 

Francesa que, em 2000, ocupava um lugar acima do Espanhol. 

 De seguida, pedimos aos alunos que justificassem a escolha da LM que haviam 

feito na questão anterior. Para tal foi-lhes apresentada uma questão aberta, cujas respostas 

foram depois sujeitas a análise de conteúdo, tendo sido usadas no nosso estudo as 

categorias de análise definidas no estudo de Simões (2006), a saber: razões afectivas em 

relação à língua (ex.: "divertida", "adoro a língua"); razões afectivas em relação ao País 

(ex.: "gosto muito do País"); razões práticas (ex.:"é uma língua universal", "importante 

para comunicar"); razões político-económicas (ex.: "língua de um País mais 

desenvolvido"); razões histórico-culturais (ex.: "adoro a cultura do País"); outras razões. 

 As razões que recolhem maior número de ocorrências são as afectivas em relação à 

língua (N=288), seguidas de razões práticas (N=282) e de razões afectivas em relação ao 

País (N=65). As razões que menos estão na base das escolhas dos nossos alunos são as 

relacionadas com questões histórico-culturais (N=26) ou político-económicas (N=15), 

conforme se sintetiza na tabela 29. 
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Tabela 29: Razões da escolha da LM 
Razões da 

escolha 

Pt4 In Fr Es Ru Ar Tc Jp Ch Co It Cri Ale Ven Sui Lt Br Mo Mx Nº de 

ocorrências  

Afectivas 
(giro, 
divertido, 
bonito...) 

82 99 16 33 4 -- -- 7 4 1 22 2 10 2  2 2 1 1 288 

Práticos 28 241 2 10 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 282 
Afectivas 
(País) 

18 18 1 7 2 1 2 2 1 -- 2 -- 8 -- 1 -- 3 -- -- 66 

Histórico-
culturais 

4 6 1 1 2 -- -- 6 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- 1 -- 24 

Político-
Económicos 

-- 15 -- -- -- -- -- 1 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 

Outros 1 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 11 
Não sei 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Total 692 
 

 

 Estes resultados são semelhantes aos já obtidos em 2000, no estudo de Simões, 

onde as três primeiras razões são coincidentes com as nossas, sendo a Língua Inglesa a LM 

mais escolhida pelos alunos. Fazendo uma análise das razões de escolha dos nossos alunos 

unicamente em relação à Língua Inglesa, verificamos que as razões subjacentes à sua 

escolha são razões práticas (N=241), seguidas de razões afectivas em relação à língua 

(N=99) e em relação ao País (N=18). Já no que se refere às Línguas Portuguesa, Espanhola 

e Francesa temos as razões afectivas em relação à língua em primeiro lugar com 82 

ocorrências para o Português, 33 para o Espanhol e 16 para o Francês. Constatamos ainda 

que as razões práticas surgem apenas ligadas às línguas da escola. Apenas um aluno refere 

uma razão de ordem prática para a escolha do Japonês, verificando-se que todas as outras 

línguas são escolhidas por razões maioritariamente de carácter afectivo em relação à 

língua. Retomamos mais uma vez o papel crucial da escola na (des)construção das 

representações acerca das línguas e da mensagem que a escola veicula acerca do que são as 

línguas e para que servem (Andrade et al, 2007; Araújo e Sá, Sabendo que as 
                                                
4 Legenda das Línguas, conforme designações dos alunos -  Pt=Português; In=Inglês; Fr=Francês; 
Es=Espanhol; Ru=Russo; Ar=Argentino; Tc=Turco; Jp=Japonês; Ch=Chinês; Co=Coreano; It=Italiano; 
Cri=Crioulo; Ale=Alemão; Ven=Venezuelano; Sui=Suiço; Lt=Latim; Br=Brasileiro; Mo=Moldavo; 
Mx=Mexicano 
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representações face às línguas e aos povos que as falam desempenham papéis 

determinantes na forma como os alunos se relacionam com as línguas (Pinto, 2005; Melo, 

2006; Simões, 2006), questionámos os nossos alunos, através de um diferencial semântico, 

acerca das suas representações. Este era composto por um grupo de 5 pares de 

adjectivos/expressões opostas, a saber: feia/bonita; difícil/fácil; inútil/útil; rica 

culturalmente/pobre culturalmente e com importância política/sem importância política, 

seguindo o estudo de Simões (2006). Ao contrário do estudo referido onde os alunos 

tinham liberdade para escolher as línguas, no nosso estudo era dado aos alunos um 

conjunto de línguas, seleccionadas por serem as de opção curricular na escola, sobre as 

quais dariam a sua opinião quanto ao diferencial semântico apresentado, a saber: Português 

(LM), Inglês, Francês, Espanhol e Alemão. Aqueles alunos cuja LM não era o Português 

tinham a possibilidade de designar a sua LM e de também a caracterizar. A análise desta 

questão foi feita de acordo com a média e a mediana registadas. Os resultados encontram-

se sistematizados nas tabelas 30 a 34. 

   

Tabela 30: feia / bonita                Tabela 31: difícil / fácil 

Língua Média Mediana  Língua Média Mediana 

Português  5.47 6  Português  4,55 4 

Alemão  3,40 3  Alemão  2,14 2 

Espanhol  4,64 5  Espanhol  5 5 

Francês 4,20 4  Francês 3,40 3 

Inglês 5,7 6  Inglês 4,49 5 

 
 
Tabela 32: inútil / útil                             Tabela 33: rica/pobre culturalmente 

Língua Média Mediana  Língua Média Mediana 

Português  5,45 6  Português  2,66 2 

Alemão  4,06 4  Alemão  3,39 3 

Espanhol  4,79 5  Espanhol  3,41 4 

Francês 4,49 5  Francês 3,27 3 

Inglês 6,37 7  Inglês 2,43 2 
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Tabela 34: com/sem importância política 

Língua Média Mediana 

Português  3,66 4 

Alemão  3,54 4 

Espanhol  3,49 4 

Francês 3,43 4 

Inglês 2,29 1 

  

 Verifica-se que os alunos têm uma representação muito positiva da sua LM, 

assumindo-a como bonita, fácil, útil e rica culturalmente. Apenas no que respeita à sua 

importância política apresentam uma representação mais neutra. Também o Espanhol e o 

Francês são vistas como línguas bonitas e úteis, apresentando as duas níveis de 

neutralidade no que respeita à sua riqueza cultural e à sua importância política. O Espanhol 

é encarado como uma língua mais fácil do que o Francês, o que, aliás, vem ao encontro dos 

resultados obtidos anteriormente (cf. tabelas 28 a 31). A Língua Inglesa é aquela que, para 

além do Português, apresenta uma representação mais positiva, sendo considerada a mais 

útil de todas as línguas, o que corrobora dados anteriores relativos às razões de escolha da 

LM, às razões da escolha da LE e ao grau de importância atribuído às diferentes línguas 

apresentadas, em que o Inglês surge ligado a uma visão de uma língua com maior capital 

económico-social e de grande utilidade, bem como uma língua que permite um mais fácil 

contacto com outros povos. É ainda considerada uma língua bonita, fácil e rica 

culturalmente e a que apresenta, segundo a representação dos nossos alunos, maior 

importância política. A língua com uma representação menos positiva é o Alemão, sendo 

considerada difícil, mas útil. No que respeita à sua beleza, riqueza cultural e importância 

política, os alunos têm uma opinião de neutralidade. Estes resultados vão ao encontro dos 

obtidos em estudos anteriores, onde a Língua Portuguesa surge com uma representação 

muito positiva, o Inglês aparece muito associado ao pragmatismo, e o Alemão apresenta 

uma imagem mais negativa do que as restantes línguas (cf. Afonso, 2002; Pinto, 2005; 

Schmidt, 2006; Araújo e Sá et al, 2006; Simões, 2006; Andrade et al, 2007). 

 

 Questionámos também os alunos relativamente às representações que possuem em 

relação a diferentes povos e nacionalidades. Para tal, foi-lhes apresentado um diferencial 

semântico com 8 opostos, a saber: tristes/alegres; organizados/desorganizados; 
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simpáticos/antipáticos; bonitos/feios; limpos/sujos; barulhentos/silenciosos; 

solidários/egoístas e racistas/abertos aos outros, seguindo o modelo de Simões (2006). 

 Nesta questão os alunos tinham a possibilidade de escolher os povos que queriam 

caracterizar. Importa referir que os nossos alunos escolheram 77 povos para descrever, mas 

que nem todos serão alvo da nossa análise, devido ao elevado número e à sua dispersão. 

Assim, optámos por analisar os povos com uma percentagem de escolha igual ou superior 

a 10% (cf. Carmo & Ferreira, 1998). De facto, no estudo do qual partimos, apesar da 

amostra ser maior, os povos mencionados são em menor número, o que pode desde logo 

ser revelador de uma maior atenção ao Mundo e às nacionalidades que o compõem. 

Verificamos ainda que há algumas designações por grandes grupos, como por exemplo, 

referindo-se a "europeus", "asiáticos" ou "africanos". Assim, os povos que serão alvo de 

análise no nosso estudo são os que se encontram sistematizados na tabela 35. 

 

Tabela 35: Povos escolhidos, pelos alunos, para o diferencial semântico  
Povos Nº de ocorrências 

Portugueses 430 

Franceses 389 

Ingleses  381 

Espanhóis 374 

Alemães 302 

Italianos 244 

Brasileiros 229 

Chineses 185 

Americanos 139 

Russos 84 

Africanos 75 

Japoneses 72 

 

 Quando analisamos os dados obtidos, verificamos desde logo um grande nível de 

neutralidade que surge nas respostas dadas, em relação a vários povos, tais como os 

Alemães, os Russos, os Chineses e os Japoneses, possivelmente por serem povos com os 

quais os alunos menos contactam, levando-os a alguma indefinição na imagem que 

constroem desses povos. Esta neutralidade estava já presente no estudo de Schmidt (2006), 

no que se refere à Língua Alemã. Os aspectos onde os alunos revelam menos neutralidade 
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nas suas respostas são aqueles que dizem respeito ao grau de alegria dos povos, à sua 

simpatia, à sua beleza, revelando grande neutralidade no que se refere ao nível de abertura 

aos outros, registando-se uma mediana de 4 em todos os povos mencionados, excepção 

feita ao povo Africano, que regista uma mediana de 4,5.  

Quanto aos Portugueses, os nossos alunos têm uma representação positiva, já que 

os consideram alegres, simpáticos, bonitos, limpos, e solidários, vendo os Portugueses 

como barulhentos, mas revelando uma posição neutra quanto ao grau de abertura aos 

outros. No que respeita aos Brasileiros, existe uma representação muito próxima à dos 

Portugueses, apenas mais positiva no que respeita à alegria, sendo aliás este o povo 

considerado mais alegre, e também considerados mais barulhentos que os Portugueses. Os 

Espanhóis e os Italianos são também considerados mais alegres que os Portugueses (6), 

embora menos que os Brasileiros. Os Italianos são ainda tidos como mais simpáticos que 

os Espanhóis, revelando os nossos alunos uma imagem muito positiva relativamente a este 

povo, sendo vistos como organizados, simpáticos, bonitos, limpos e solidários. 

Curiosamente, tanto no nosso estudo como no de Simões (2006) existe esta representação 

bastante positiva dos Espanhóis, apesar dos nossos dados parecerem estar em oposição aos 

de outros estudos como os de Melo (2002) ou de Hill (2001), que indicavam que os 

Portugueses possuíam imagens negativas do povo vizinho, referindo-se Hill (2001) a um 

"complexo nacional" dos Portugueses relativamente aos Espanhóis. Os Franceses também 

registam muita neutralidade nas escolhas (5 dos oito binómios são assinalados com 4), mas 

são considerados tão alegres quanto os Portugueses e mais organizados. As representações 

face aos Americanos são moderadas, com tendência para um campo positivo. Os povos 

considerados mais sujos são os Ingleses (6), seguidos dos "Africanos", sendo os Chineses 

considerados os mais feios. 

 Também nos resultados obtidos em 2000, Simões registava uma imagem positiva 

do povo Português e dos Brasileiros. Os Italianos eram vistos em Simões (2006) e em 

estudos anteriores de forma bastante positiva, o que permanece no nosso estudo, em 

conformidade com o já encontrado noutros estudos referidos em Simões (2006), como o de 

Paganini (1994) ou Andrade et al (2007). Estes resultados encontram-se sistematizados na 

tabelas 36 a 43.  
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Tabela 36: Tristes/Alegres  Tabela 37: Organizados/desorganizados 
Povos Média Mediana  Povos Média Mediana 

Portugueses 5,21 5  Portugueses 3,7 4 

Alemães 4,42 4   Alemães 3,23 3 

Franceses 4,64 5  Franceses 3,28 3 

Ingleses  5,07 5  Ingleses  3,92 3 

Espanhóis 5,54 6  Espanhóis 3,54 4 

Italianos 5,62 6  Italianos 3,18 3 

Brasileiros 6,2 7  Brasileiros 4,19 4 

Chineses 4,08 4  Chineses 3,16 3 

Americanos 5,34 5  Americanos 3,47 3 

Russos 4,51 4   Russos 3,65 4 

Africanos 4,29 5  Africanos 4,21 4 

Japoneses 4,25 4  Japoneses 2,77 3 

 
 
Tabela 38: Simpáticos/Antipáticos  Tabela 39: Bonitos/feios 
Povos Média Mediana  Povos Média Mediana 

Portugueses 2,74 2  Portugueses 2,74 3 

Alemães 3,69 4  Alemães 3,6 4 

Franceses 3,51 4  Franceses 3,52 4 

Ingleses  3,13 3  Ingleses  3,08 3 

Espanhóis 2,87 3  Espanhóis 3,24 3 

Italianos 2,55 2  Italianos 2,82 3 

Brasileiros 2,32 2  Brasileiros 2,73 3 

Chineses 4,09 4  Chineses 4,91 5 

Americanos 2,83 3  Americanos 2,98 3 

Russos 3,79 4   Russos 3,66 4 

Africanos 3,06 3  Africanos 3,93 4 

Japoneses 3,34 3  Japoneses 4,12 4 
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Tabela 40: Limpos/sujos  Tabela 41: Barulhentos/silenciosos 
Povos Média Mediana  Povos Média Mediana 

Portugueses 3,09 3  Portugueses 3,32 3 

Alemães 3,37 4  Alemães 3,66 4 

Franceses 3,28 3  Franceses 4,15 4 

Ingleses  2,96 6  Ingleses  3,83 4 

Espanhóis 3,36 4  Espanhóis 3,25 3 

Italianos 2,98 3  Italianos 3,64 4 

Brasileiros 3,63 4  Brasileiros 2,60 2 

Chineses 3,91 4  Chineses 4,42 4 

Americanos 3,50 3  Americanos 3,15 3 

Russos 4,28 3   Russos 4,30 4 

Africanos 4,52 5  Africanos 3,61 4 

Japoneses 3,32 4  Japoneses 4,25 4 

 
 
Tabela 42: Solidários/egoístas  Tabela 43: Racistas/abertos aos outros 
Povos Média Mediana  Povos Média Mediana 

Portugueses 3,16 3  Portugueses 4,56 4 

Alemães 3,7 4  Alemães 3,58 4 

Franceses 3,68 4  Franceses 3,98 4 

Ingleses  3,40 4  Ingleses  4,41 4 

Espanhóis 3,38 4  Espanhóis 4,5 4 

Italianos 3,07 3  Italianos 4,88 4 

Brasileiros 3,16 3  Brasileiros 4,73 4 

Chineses 4,07 4  Chineses 3,86 4 

Americanos 3,31 4  Americanos 4,21 4 

Russos 3,91 4   Russos 4,03 4 

Africanos 3,64 4  Africanos 4,64 4,5 

Japoneses 3,77 4  Japoneses 4,62 4 

 
   

 Passamos de seguida à análise dos dados relativos à Dimensão Cognitiva, onde 

iremos procurar descrever os conhecimentos que os nossos alunos possuem acerca das 

línguas. 
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3.5 Dimensão Cognitiva 
 
 No nosso estudo considerámos pertinente incluir questões que abarcassem os 

conhecimentos que os alunos possuem acerca do Mundo das Línguas, abordando assim 

aspectos cognoscitivos, por forma a perceber se os alunos possuem um conhecimento 

científico sólido acerca das línguas do Mundo.  

 Uma das questões que foi colocada tinha a ver com as línguas que estes consideram 

ser mais próximas da Língua Portuguesa. Assim, foi-lhes pedido que ordenassem as 

línguas por eles consideradas com mais próximas, numa escala de 1 a 4, cujos resultados se 

apresentam nas tabelas 44 a 47. No nível 1 surge, em primeiro lugar, a Língua Espanhola 

com 365 ocorrências, seguida de "Brasileiro" com 156, do Latim (N=35) e do Inglês 

(N=32). No nível dois voltamos a ter o Espanhol em primeiro lugar (N=197), mas seguido 

agora do Francês (N=146), do Italiano (N=132) e do Inglês (N=34). No terceiro nível 

temos o Francês a surgir no topo da lista (N=170), seguido do Italiano (N=145), do Inglês 

(N=72) e do Espanhol (N=36). Quanto ao quarto nível, surge o Inglês em primeiro lugar 

com 97 ocorrências, seguido do Alemão (N=84), do Francês (N=78) e em quarto lugar 

surge o Italiano (N=46).  

 
Línguas mais próximas da Língua Portuguesa 

Tabela 44: nível 1                                                 Tabela 45: nível 2 
Línguas Nº de ocorrências  Línguas Nº de ocorrências 

Espanhol 366  Espanhol  197 

Brasileiro*5 156  Francês 146 

Não responde 35  Italiano 132 

Latim 32  Não responde 59 

Inglês 15  Inglês 34 

Crioulo 13  Brasileiro* 23 

Italiano 9  Latim 18 

Português do Brasil 8  Crioulo 12 

Francês 8  Angolano* 8 

Chinês 3  Alemão 4 

Angolano* 2  Chinês 3 

Galego 2  Grego 2 

Japonês 1  Japonês 2 

                                                
5 Designações usadas pelos alunos 
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Marroquino* 1  Mexicano* 2 

    Africano* 1 

    Galego 1 

   Argentino* 1 

   Português do Brasil 1 

   Cabo-verdiano* 1 

    Catalão 1 

   Sueco 1 

   Marroquino* 1 

   São Tomense* 1 

 
 
Tabela 46: nível 3                                Tabela 47: nível 4 

Línguas Nº de ocorrências    Línguas Nº de ocorrências 
Francês 170   Não respondeu 259 

Italiano 145  Inglês 97 

Não respondeu 142  Alemão 84 

Inglês 72  Francês 78 

 Espanhol 36  Italiano 46 

Latim 19  Latim 13 

Alemão 15  Romeno 11 

Crioulo 8  Russo 9 
Moçambicano* 6  Brasileiro* 6 
Brasileiro* 5  Grego 6 

Grego 4  Espanhol 6 

Mexicano* 4  Angolano* 4 

Angolano* 3  Galego 4 

Argentino* 3  Chinês 4 

Venezualano* 3  Crioulo 4 

Africano* 3  Mexicano* 3 

Romeno 3  Venezuelano* 2 

Marroquino* 1  Argentino* 2 

Hebraico 1  Hebraico 2 

Japonês 1  Moçambicano* 2 

Luxemburguês* 1  Africano* 1 

Russo 1  Zulu 1 

Português do Brasil 1  Flamengo 1 

Açoreano* 1  Lg_Origens_latina 1 

Catalão* 1  Catalão 1 
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Belga* 1  Americano* 1 

Galego 1  Canadiano* 1 

   Escandinavo* 1 

   Colombiano* 1 

 
 Desde logo verificamos que as línguas que surgem em primeiro lugar são línguas 

românicas, com maior incidência para o Espanhol, o Francês e o Italiano. Contudo, a 

Língua Romena é referida apenas nos níveis três e quatro, num total de 14 ocorrências. Já o 

Inglês é referido nos quatro níveis, em quarto lugar, constatando-se assim o que já em 

estudos anteriores havia sido discutido, acerca do desconhecimento que os nossos alunos 

possuem das famílias de línguas (cf. Melo & Araújo e Sá, 2006).  

Outro aspecto relevante nestes dados prende-se com a errada designação que os 

alunos dão a diferentes línguas, nomeadamente "Brasileiro", "Moçambicano" e 

"Angolano", revelador da falta de conhecimento da Língua Portuguesa e das suas 

variantes. Revelam também desconhecimento acerca das suas variedades ao referirem, por 

exemplo, o "Açoriano", questão também já apresentada em outros estudos, que apontam 

para o desconhecimento que os alunos possuem acerca da sua LM e das suas variedades 

(Simões & Ramos, 2003, Dias, 2007). Surgem ainda designações como "Argentino" e 

"Mexicano", indicadores da perpetuação do mito referido em Simões (2006) e Feytor Pinto 

(1998), de que uma língua é igual a um País (cf. Rajagopalan, 1998). Estes dados indicam 

que estas erradas percepções acerca das línguas se mantêm junto dos nossos alunos. São 

vários os autores (Boyer, 1997; Bagno, 2000; Possenti, 2001, entre outros) que alertam 

para a existência destes mitos e para a forma como eles se perpetuam, cristalizando 

discursos acerca das línguas e influenciando a forma como os indivíduos as vêm e com 

elas se relacionam. Esta perpetuação conduz-nos a uma reflexão, que nos parece lógica, e 

que se prende com os mitos que os professores possuem, pois é também no contexto da 

escola que os alunos adquirem conhecimento sobre as línguas e, naturalmente, a 

capacidade de reestruturar o seu conhecimento em função da desconstrução de ideias 

erróneas acerca das línguas, pelo que é crucial que exista espaço para reflectir sobre estas 

questões em contextos formais de aprendizagem (cf. Andrade et al., 2007; Pinho, 2008).  

 Questionámos também os nossos alunos acerca do número de línguas existentes no 

Mundo (tabela 48), considerando como referência a existência de 6000 a 7000 línguas (cf. 

Skutnabb-Kangas, 2002; The Ethnologue, http://www.sil.org/ethnologue). Apenas 7,5% 
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dos respondentes aponta a resposta mais aproximada de mais de 6000 línguas, sendo que 

23,7% indica como resposta "muitas/milhares", o que aponta para um profundo 

desconhecimento, não sendo sequer capazes de apontar um número. 46,5% dos alunos 

refere números entre as 10 (ou menos) e as 500 línguas. Esta multiplicidade de respostas é 

reveladora da falta de conhecimentos que os alunos possuem das línguas, o que nos leva a 

questionar por que razão os alunos não têm acesso a estes dados, uma vez que esta será 

uma questão transversal ao conhecimento, podendo e devendo ser abordada em diferentes 

áreas curriculares da nossa escola. 

 
Tabela 48: Número de Línguas no Mundo 

Número de Línguas Nº Ocorrências % 
Menos 10 15 2,3% 

11-50 90 13,8% 

51-100 55 8,4% 

101-500 143 22,0% 

501-1000 5 0,8% 

1001-3000 9 1,4% 

3001-6000 2 0,3% 

+6000 49 7,5% 

Muitas / Milhares 154 23,7% 

Algumas 3 0,5% 

Não sei  56 8,6% 

Infinitas 3 0,5% 

Centenas 6 0,9% 

Não responderam 61 9,4% 

Total 651 100% 
 

 Afunilámos o nosso espectro para a realidade da Língua Portuguesa, procurando 

perceber se os alunos sabiam quais as línguas oficias de Portugal que de acordo com a 

legislação vigente são: o Português, o Mirandês e a Língua Gestual Portuguesa (cf. 

Constituição da República Portuguesa, Lei 7/99 de 29 de Janeiro). Apenas 2 alunos em 585 

respondentes, isto é, 0,3 % dos inquiridos, responde correctamente a esta questão, fazendo 

referência ao Português, ao Mirandês e à Língua Gestual Portuguesa como Línguas 

Oficiais em Portugal. A grande maioria dos alunos refere apenas a Língua Portuguesa 

(80,9%) e 62 alunos, correspondendo a 10,6%, responderam que as línguas oficiais em 
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Portugal são Português e Mirandês. Do total dos 651 inquiridos, 66 (10,1%) não 

responderam a esta questão.  

Na tabela 49, podemos constatar a multiplicidade de respostas que obtivemos com 

referência ao Inglês, Francês e Espanhol como línguas oficiais, por exemplo, o que poderá 

denotar que os respondentes não conhecem o conceito de língua oficial de um país, 

considerando como possíveis respostas as línguas que se estudam na escola, ou as línguas 

que, segundo a sua percepção, são mais faladas em Portugal. Registam-se aqui, mais uma 

vez, as designações erradas relativamente ao Português e às suas variantes, designando por 

exemplo "Brasileiro", "Açoriano" e "Moçambicano", como línguas.   
 

Tabela 49: Línguas oficiais de Portugal 
 

Língua Nº ocorrências % 

Português 473 80,9% 

Português e Mirandês 62 10,6% 

Inglês, Port. e Francês 5 0,9% 

Port; Mirandês, LGP 2 0,3% 

Port. e LG 1 0,2% 

Português e Inglês 15 2,6% 

Português, Espanhol e Francês 1 0,2% 

Português, Espanhol, Inglês, Brasileiro 2 0,3% 

Muitas 2 0,3% 

Não, sei 7 1,2% 

Inglês e Francês 2 0,3% 

Português, Inglês e Brasileiro 1 0,2% 

Português, Mirandês e Açoriano 1 0,2% 

Português, Brasileiro, Moçambicano 1 0,2% 

Mirandês e Açoriano 1 0,2% 

Português, Espanhol e Inglês 1 0,2% 

Latim 1 0,2% 

Português e Latim 1 0,2% 

Inglês 3 0,5% 

Português Brasil 1 0,2% 

Mirandês 2 0,3% 

Total 585 89,9% 

Não responderam 66 10,1% 

Total 651 100% 
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 Outro dos aspectos que considerámos pertinente foi o de saber a consciência que os 

nossos alunos têm da possibilidade de desaparecimento de uma língua. Comprovamos que 

49,2% dos inquiridos não considera essa possibilidade, embora haja uma grande equidade 

nas respostas, pois 45,2% dos inquiridos equaciona que seja possível o desaparecimento de 

uma língua (tabela 50). Para verificar quais os motivos pelos quais consideram esta 

possibilidade, pedimos que justificassem a sua resposta, fazendo depois uma análise de 

conteúdo desta questão aberta. 

 
Tabela 50: Consideras possível que uma língua desapareça? 
 Nº Ocorrências % 

Sim 270 45,2% 

Não 294 49,2% 

Não sei 26 4,4% 

Talvez 7 1,2% 

Total 597 100% 

 

 Nesta questão aberta apenas foi pedido aos alunos que responderam de forma 

afirmativa que justificassem a sua escolha, havendo 237 alunos a fazê-lo, o que representa 

12,2% (N=33) de alunos que não apresentaram qualquer justificação. Contudo o número de 

razões apresentadas para que uma língua desapareça é superior a 237, pois alguns alunos 

apresentam mais do que uma possibilidade de resposta. Quando questionados sobre as 

razões pelas quais uma língua pode desaparecer, os alunos dão respostas ligadas ao número 

de falantes dessa língua, à extinção dos povos que as falam ou ainda ligam esta questão ao 

domínio internacional de outras línguas. A resposta "Reduzido número de falantes", aquela 

que reúne maior número de ocorrências (103), representa 42,04% das respostas obtidas. 

Em segundo lugar, surge a possibilidade de uma língua desaparecer quando o povo que a 

fala também desaparece (N=37), com 15,1% das ocorrências. Em terceiro lugar surgem 

questões ligadas ao poder político, apontando por um lado para o domínio de uma língua 

franca e, por outro, registando mesmo que se considera haver línguas mais importantes que 

outras. Os resultados encontra-se sintetizados na tabela 51, que se encontra abaixo. 
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Tabela 51: Razões para o desaparecimento das línguas 

Razões Nº de ocorrências  % 
Reduzido número de falantes 103 42,04% 

Extinção dos povos 37 15,10% 

Domínio do Inglês/língua universal 22 8,97% 

Há línguas mais importantes que outras 22 8,97% 

Domínio político sobre um país 12 4,89% 

Evolução para novas Línguas 11 4,48% 

Outros 11 4,48% 

Desinteresse pela sua aprendizagem 10 4,08% 

Desaparecimento da cultura 3 1,22% 

Desaparecimento do País 3 1,22% 

Porque é feia/estúpida 3 1,22% 

Há línguas mais fáceis 2 0,81% 

Todos os dias aparecem/desaparecem línguas 2 0,81% 

Se o País não tiver importância política 2 0,81% 

Não sei 2 0,81% 

 Total 245 100% 

   
 Analisando as respostas dadas pelos nossos alunos, consideramos que estes 

possuem uma visão próxima daquela que os especialistas apontam para o possível 

desaparecimento de uma língua, já que autores como Skutnabb-Kangas (2002) referem a 

ameaça que representa para uma língua o seu baixo estatuto político, o reduzido número de 

falantes e enfatiza o perigo que representa não se ensinar a língua às gerações vindouras 

  

 Outro dos aspectos sobre os quais questionámos os nossos alunos prendia-se com a 

língua com maior número de falantes, tendo verificado que 47,3% dos inquiridos refere em 

primeiro lugar a Língua Inglesa e coloca o Mandarim em segundo lugar, sendo que a 

escolha da Língua Inglesa estará talvez ligada ao facto de esta língua ser considerada 

língua franca pelos alunos. Há ainda alunos que colocam estas duas línguas em pé de 

igualdade, referindo as duas como as línguas com maior número de falantes como LM.  
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Tabela 52: Língua com maior número de falantes como LM 
 
Línguas Ocorrências % 

Inglês 308 47,3% 

 Chinês/Mandarim 218 33,5% 

Não responderam 53 8,1% 

Português 18 2,8% 

Espanhol 16 2,5% 

Inglês e Chinês 10 1,5% 

Russo 8 1,2% 

Não sei 6 0,9% 

Francês 4 0,6% 

Chinês e Português 4 0,6% 

Crioulo 4 0,6% 

Chinês e Russo 2 0,3% 

Inglês, Espanhol, Francês 2 0,3% 

Americano* 1 0,2% 

Inglês, Russo e Chinês 1 0,2% 

Chinês, Japonês e Inglês 1 0,2% 

Inglês, Francês e Alemão 1 0,2% 

Total 651 100% 

 
 As duas últimas questões ligadas a aspectos cognoscitivos solicitavam aos 

respondentes que nomeassem 6 línguas europeias e 6 línguas não-europeias, procurando 

assim perceber o conhecimento que estes possuem das línguas presentes no Mundo e de 

que forma estão distribuídas. No que respeita às línguas europeias referidas, verificamos 

que as mais mencionadas são as estudadas na escola, seguidas do Italiano, do Russo, do 

Grego, do Ucraniano, do Polaco e do Finlandês.  

As evidências da falta de conhecimentos sobre as línguas presentes no Mundo 

surgem, novamente, em particular a perpetuação do mito "um País é igual a uma língua", 

com a indicação de "Suíço" ou "Austríaco". Surgem de novo referências às variantes do 

Português, indicando-as como línguas, nomeadamente "Brasileiro", "Angolano", 

"Madeirense" ou "Açoriano". Destaca-se ainda a referência feita, por cinco alunos, ao 

Chinês como língua europeia. As ocorrências registadas encontram-se sistematizadas na 

tabela 53. 
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Tabela 53: Línguas Europeias 
 
 Língua Nº de ocorrências  Língua Nº de ocorrências  

1 Francês 568 25 Brasileiro* 11 

2 Português 547 26 Checo 8 

3 Espanhol 544 27 Turco* 7 

4 Alemão 489 28 Belga* 6 

5 Italiano 465 29 Húngaro 6 

6 Inglês 462 30 Chinês 5 

7 Russo 152 31 Africano* 3 

8 Grego 138 32 Japonês 2 

9 Ucraniano* 106 33 Islandês 2 

10 Polaco 105 34 Eslovaco 2 

11 Finlandês 94 35 Cabo-verdiano 1 

12 Irlandês 91 36 Madeirense* 1 

13 Búlgaro 74 37 Açoriano* 1 

14 Dinamarquês 77 38 Lituano 1 

15 Sueco 65 39 Indiano* 1 

16 Neerlandês 63 40 Estónio* 1 

17 Angolano* 61 41 Galego 1 

18 Holandês 51 42 Flamenco* 1 

19 Suíço* 46 43 Castelhano 1 

20 Luxemburguês* 33 44 Austríaco* 1 

21 Romeno 30 45 Escocês* 1 

22 Servocroata* 24 46 Catalão 1 

23 Letão* 23 47 Latim 1 

24 Norueguês 16 48 Crioulo 1 

  

 Na tabela 54 podemos encontrar todas as línguas não europeias referidas pelos 

alunos. Apesar de esta lista ser extensa, verificamos ao analisá-la que os alunos não 

conseguem nomear muitas das línguas do Mundo. Na verdade, as línguas mais referidas 

são o Chinês e o Japonês, mas depois começam a revelar a sua falta de conhecimento ao 

referir o Russo, o "Indiano" ou o "Americano", "Timorense" e "Cubano", voltando ao mito 

já anteriormente referido. Há ainda referência a línguas europeias neste grupo de respostas 

dadas pelos alunos, como Finlandês, Polaco, Grego, entre outras.  
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Tabela 54: Línguas Não Europeias 
   

 Língua Nº  Língua Nº  Língua Nº  

1 Chinês 511 33 Espanhol 18 65 Holandês 3 

2 Japonês 418 34 Hindu* 17 66 Dinamarquês 2 

3 Russo 257 35 Angolano* 16 67 Latino* 2 

4 Árabe 237 36 Hebraico 12 68 Albanês* 2 

5 Indiano* 227 37 Inglês Americano* 9 69 Libanês* 2 

6 Americano* 215 38 Polaco 9 70 Suahili 2 

7 Brasileiro* 192 39 Italiano 9 71 Islandês 2 

8 Coreano 154 40 Português 8 72 Maltês* 2 

9 Crioulo 149 41 Hindi 7 73 Timorense* 2 

10 Mexicano* 147 42 Moldavo* 7 74 Malaco* 2 

11 Australiano* 141 43 Castelhano 7 75 Uruguaio* 2 

12 Inglês 140 44 Colombiano* 7 76 Guineense* 2 

13 Africano* 122 45 Alemão 7 77 Vaticano* 2 

14 Canadiano* 100 46 Português do Brasil 7 78 Romeno 1 

15 Turco 91 47 Norueguês 6 79 Suíço* 1 

16 Israelita* 90 48 Iraniano* 5 80 Tibetano* 1 

17 Egípcio 88 49 Caboverdiano* 5 81 Esquimó* 1 

18 Tailandês 86 50 Nigeriano* 4 82 Francês 1 

19 Cazaquistanês* 85 51 Moçambicano* 4 83 Persa 1 

20 Kimbundo 84 52 Finlandês 4 84 Malaio 1 

21 Cubano* 81 53 Bengali 4 85 Islamita* 1 

22 Ucraniano 81 54 Indonésio 4 86 Canadiano* 1 

23 Iraquiano* 81 55 Irlandês 4 87 Cantonês 1 

24 Jamaicano* 78 56 Austríaco* 3 88 Boliviano* 1 

25 Paquistanês* 77 57 Vietnamita 3 89 Basco 1 

26 Marroquino* 59 58 Paraguaio* 3 90 Mongol* 1 

27 Argentino* 57 59 Asiático* 3 91 Parsi* 1 

28 Grego 50 60 Afrikaans 3 92 Zulu 1 

29 Chileno* 46 61 Sueco 3 93 Muçulmano* 1 

30 Venezuelano* 45 62 Latim 3 94 Macaense* 1 

31 Peruano* 29 63 Haitiano* 3    

32 Argelino* 26 64 Tetum 3    
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3.6. Síntese dos resultados 
  
 
 Neste espaço, faremos uma síntese da análise realizada, com base nas diferentes 

dimensões da CL analisadas. Quanto à caracterização geral do público, podemos afirmar 

que este se caracteriza por ter experienciado poucos contactos com o estrangeiro e com 

outras línguas, sendo a maioria dos alunos e dos seus progenitores de origem portuguesa, 

tendo a Língua Portuguesa como LM. 

 

 No que respeita à Dimensão das Práticas verificamos que, no que se refere aos 

contactos formais com outras línguas, os alunos contactam com apenas duas línguas 

estrangeiras no máximo, neste momento do seu percurso escolar, sendo estas a Língua 

Inglesa, a Língua Francesa ou a Língua Espanhola. Mais ainda, o contacto com essas 

línguas em particular encontra-se já pré-determinado pelas opções curriculares feitas pelas 

escolas. Quanto aos contactos informais, constatamos que as primeiras línguas referidas 

são as que constam do currículo escolar, registando-se um maior número de alunos a 

referir contactos com estas línguas em contextos diferenciados. Quando são referidas 

línguas que não fazem parte do currículo escolar, verifica-se um menor número de alunos a 

indicar já ter contactado com essas línguas, reduzindo-se também o número de contextos 

de contacto mencionados.  

 Face a estes resultados, parece-nos ser possível afirmar que os alunos estarão pouco 

conscientes dos contactos que realmente estabelecem com as línguas, ou que não os 

valorizam. Na verdade, quando atentos ao mundo que nos rodeia, rapidamente verificamos 

a existência de uma grande multiplicidade de línguas. Consideramos, portanto, que este 

pode ser um indicador da forma escolarizada como os alunos se relacionam com as 

línguas, não valorizando os contactos que com elas estabelecem nem os conhecimentos 

que delas possuem. 

 No que respeita aos projectos linguísticos dos alunos, verificamos que estes são 

diversificados, muito embora constatemos desde logo que, face às ofertas linguísticas do 

nosso currículo escolar, esses projectos não poderão ser concretizados nos espaços 

educativos do ensino formal. Os alunos continuam a manifestar vontade de aprender 

línguas, baseados sobretudo em questões de carácter pragmático, reconhecendo a 

importância do seu estudo. As razões apontadas para esta importância relacionam-se 
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sobretudo com os aspectos comunicativos e utilitários que conferem às línguas, o que nos 

parece reflectir a forma como outras dimensões das línguas são pouco valorizadas. Esta 

visão utilitária das línguas está presente no contexto escolar, mas circula também noutros 

contextos,  conforme se conclui no estudo de Andrade et al (2007).  

 Quanto à Dimensão Representacional/Imagética verificamos que existe uma 

imagem muito positiva da sua LM, bem como da Língua Inglesa. Estas imagens vão ao 

encontro das encontradas noutros estudos (Pinto, 2005; Simões, 2006; Andrade et al, 

2007), revelando-se como representações/imagens muito cristalizadas que circulam e que 

prevalecem ao longo dos anos. Também no que respeita às representações dos povos 

verificamos que os Portugueses, Brasileiros e Espanhóis apresentam representações muito 

positivas, mas que povos mais distantes apresentam ou imagens de neutralidade ou de um 

pendor mais negativo, o que parece comprovar que o maior contacto com outras línguas e 

povos proporciona a alteração de imagens que vão sendo perpetuadas (cf. Simões, 2006; 

Camarneira 2007). Podemos ainda constatar as relações metonímicas estabelecidas entre 

línguas e povo, como é o caso da Língua Portuguesa e do seu povo ou da Língua Italiana e 

dos Italianos. 

 No que respeita à Dimensão Cognitiva, podemos concluir que os conhecimentos 

dos alunos relativamente ao mundo das línguas são pobres, revelando desconhecimento 

acerca do número de línguas existentes no Mundo, acerca da forma como estas se 

distribuem, até mesmo acerca das línguas oficiais de Portugal. Quando responderam acerca 

das línguas que consideravam mais próximas da Língua Portuguesa, revelavam também 

possuir poucos conhecimentos acerca da família das línguas românicas. Constatamos ainda 

que o mito “um País, uma Língua” prevalece, principalmente na análise feita das respostas 

acerca das línguas europeias e não europeias. O conhecimento declarativo que os alunos 

possuem acerca das línguas concorre directamente para a sua construção da visão do 

mundo, pois a construção do pensamento se encontra intrinsecamente ligada à língua, 

sendo por isso necessário que ele seja enriquecido ao longo da vida dos sujeitos. A escola 

tem o papel fulcral de lhes proporcionar este desenvolvimento, alargando esta construção 

de saberes declarativos acerca do mundo das línguas, conforme se encontra definido no 

Quadro Europeu Comum de Referência, contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento da Dimensão Cognitiva da CL dos sujeitos.  
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Estamos, portanto, perante um público que podemos considerar: 

- que estabelece poucos contactos com línguas para lá das que são parte integrante do 

currículo escolar;  

- com imagens muito cristalizadas das línguas e dos seus povos; 

- com uma visão muito limitadora das línguas e do seu papel na vida dos sujeitos; 

- com poucos conhecimentos acerca do mundo das línguas. 

 
 
 Após este síntese dos nossos resultados, iremos proceder no último Capítulo a uma 

discussão mais alargada dos dados, comparando-os com aqueles obtidos por Simões 

(2006), procurando reflectir acerca das implicações destes resultados e indicar possíveis 

linhas de actuação. 
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Capítulo 4 - Considerações finais e perspectivas de futuro 

 

Introdução 

 

 Iremos agora traçar as principais conclusões retiradas do nosso estudo, procurando 

indicar percursos que conduzam ao desenvolvimento da CL dos nossos alunos. Faremos 

ainda uma reflexão acerca das limitações do nosso estudo. 

 

4.1 Principais conclusões do estudo 

 

 Com a análise dos dados recolhidos, procurámos dar respostas à nossa questão de 

investigação, para que pudéssemos alcançar o objectivo a que nos propusemos quando 

começámos este trabalho - descrever a CL dos alunos do 9.º ano do concelho de Aveiro. 

Assumimos que o desenvolvimento da CL contribui para a construção de cidadãos mais 

capazes de se movimentarem num mundo global e mais abertos ao contacto com o Outro, 

na premissa de uma Didáctica de Línguas que assume a educação plurilingue como 

elemento chave de uma cidadania europeia assente nos valores da cidadania activa e 

democrática. O desenvolvimento da CL encontra-se ao serviço dessa mesma educação 

plurilingue porque, acreditamos, uma maior CL conduzirá a uma maior vontade de estar 

com o Outro, ao contribuir para a desconstrução de estereótipos, tantas vezes na base dos 

conflitos interculturais, e também para um melhor conhecimento de si, através de 

processos de auto e hetero-conhecimento criados no contacto com o Outro. 

 Como já referimos, partimos para este estudo tendo o de Simões (2006) como 

referência, procurando também perceber quais as mudanças ocorridas entre os resultados 

obtidos pela investigadora em 2000 e os resultados obtidos no nosso estudo em 2011, 

olhando para as respostas dadas agora por alunos que ingressaram o sistema de ensino 

pouco depois de 2000. 

 Analisámos, então, os dados de acordo com cada uma das dimensões que compõem 

o nosso conceito norteador, CL. No que se refere à Dimensão das Práticas, quisemos 

identificar as práticas linguístico-comunicativas vivenciadas e ambicionadas, percebendo 

que contactos os alunos efectuam com as línguas, quer em contexto escolar, quer em 

contextos informais, e procurando, também, perceber quais os projectos linguísticos que 
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definem para si. No que respeita aos contactos formais com as línguas, pudemos concluir 

que os nossos alunos continuam a estabelecer poucos contactos com outras línguas. Na 

verdade, neste momento do seu percurso escolar, não contactaram formalmente com mais 

do que 3 línguas (Inglês, Francês e Espanhol), no máximo. Esta realidade não diverge em 

muito da de há dez anos atrás, como se pode confirmar no estudo de Simões (2006). 

Apesar de haver um aumento significativo no ensino da Língua Espanhola, não podemos 

deixar de constatar que a escola oferece ainda poucas possibilidades de contactos com uma 

maior variedade de línguas aos seus alunos. Embora a oferta da Língua Alemã possa 

também ser considerada pelas escolas, o facto desta língua continuar a manter uma imagem 

de pendor negativo, poderá também estar na base da escolha da Língua Espanhola, como 

LE 2, em seu detrimento. Como nos dizem Araújo e Sá & Schmidt (2006) "as imagens 

escolares que circulam acerca do Alemão assumem-se enquanto obstáculo à sua inclusão 

nos projectos linguísticos dos sujeitos e influenciam uma vivência efectiva algo conflituosa 

com essa língua e com os seus universos de referência" (pp.1-2), concluindo as autoras que 

esta imagem negativa, no seu estudo, está presente em toda a comunidade escolar (alunos, 

professores, encarregados de educação e auxiliares de acção educativa).   

 Nesta dimensão, procurámos ainda descrever quais os projectos linguísticos 

desenhados pelos nossos alunos. Neste aspecto, pudemos constatar que os nossos alunos 

referem em primeiro lugar as línguas que já são oferta educativa das escolas, o que revela 

que, caso não escolham essa língua para aprender em sala de aula, não estabelecem 

contacto com ela em momentos informais que a escola possa proporcionar, nomeadamente, 

no que respeita à Língua Alemã, que é muito referida pelos alunos. Verifica-se que os 

alunos mencionam mais línguas do que no estudo de Simões (2006), revelando por isso 

mais abertura e conhecimento da existência de outras línguas. Contudo, estes projectos 

encontram-se frustrados à partida pela oferta curricular presente nas escolas. Seria sem 

dúvida ideal que a escola pudesse proporcionar aos seus alunos um maior leque de ofertas 

na escolha da LE 2, mas também não podemos deixar de reconhecer que essa maior oferta 

cria dificuldades de gestão de recursos materiais e humanos que as escolas têm dificuldade 

em ultrapassar, pelo que a escolha das línguas a ensinar recai sobre menos línguas e sobre 

aquelas para as quais existem recursos humanos nas escolas.   



87 
 

 Sendo verdade que as escolas cumprem aquelas que são as exigências mínimas 

emanadas de União Europeia, que regulamentam o ensino de pelo menos duas línguas 

estrangeiras, parece-nos importante questionar de que forma a escola, enquanto instituição, 

tem assumido em todos os seus actores (Directores, Coordenadores de Departamento, 

Professores, Auxiliares de Acção Educativa, Encarregados de Educação e Comunidade 

envolvente) o papel que o contacto com outras línguas desempenha na vida dos sujeitos. 

 Na verdade, consideramos que a escola precisa de reflectir acerca do lugar 

transversal que a educação em línguas tem no currículo, já que as línguas assumem um 

valor educacional crucial, sendo por isso necessário enfatizar o papel formativo e político-

social das línguas, em detrimento do seu carácter instrumental, já que é este carácter 

educacional que vai proporcionar aos alunos um alargar do seu repertório linguístico que 

os dotará de maior capacidade crítica do mundo, tornando assim os cidadãos mais 

participantes e mais capazes de actuar num mundo plural (cf. Byram, 2008; Gonçalves, 

2011). 

 Acreditamos que esta não é ainda a visão que todos os actores educativos possuem 

das línguas e do trabalho que com elas se pode realizar, pelo que será necessário um 

trabalho sustentado junto destes actores que possa conduzir à assunção do papel que as 

línguas desempenham na vida dos sujeitos, perspectivando-as não só como cruciais na sua 

formação, na promoção de atitudes de abertura ao Outro, como também fundamentais na 

sua dimensão política de caminho para a paz e a cidadania. Através deste olhar sobre as 

línguas, acreditamos que será possível reflectir de que forma estas se podem reconfigurar 

no currículo. Segundo afirma Leite (2006), os professores podem e devem assumir-se 

como agentes de construção do currículo, pensando a escola como espaço de encontro da 

comunidade, que com ela trabalha e com ela contribui para formação de cidadãos aptos a 

responder às necessidades locais. Nesta perspectiva, tem-se em consideração a importância 

dos agentes educativos neste trabalho, em que é necessário olhar para escola, avaliar que 

comunidade esta representa e com ela trabalhar de forma sustentada. Contudo, Leite (2006) 

também considera que os professores (por razões várias, entre as quais as inúmeras tarefas 

que lhe são exigidas, a desconsideração social crescente que leva à desmotivação junto dos 

docentes, entre outros) não se encontram preparados para tal, pelo que é necessário criar 

condições de formação que permitam ao professor repensar o seu papel enquanto elemento 

que contribui para a co-construção da escola, em todos os aspectos que a compõem. 
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 Sendo a escola um espaço que deve ir ao encontro do aluno e dos seus anseios, 

procurando responder às exigências que consigo carregam, reiteramos a necessidade de 

procurar alternativas que cumpram as suas expectativas, procurando reinventar a forma 

como a escola vê as línguas e pode proporcionar aos seus alunos contactos mais 

enriquecedores.  

 A escola tem que se assumir como espaço que cria oportunidades de contacto com 

as línguas nas múltiplas formas que lhe é possível, dentro e fora da sala aula, (re)criando 

espaços de encontro com o Outro, assumindo-se o papel de toda a comunidade educativa 

no desenvolvimento da CL dos sujeitos, já que esse desenvolvimento contribui para a 

construção de cidadãos mais activos e participantes, como preconizado pela Didáctica do 

Plurilinguismo (cf. PNUD, 2004; Alarcão et al, 2009; Gonçalves, 2011). Esse contacto 

com outras línguas, pode passar por espaços mais ou menos formais, quer seja integrando 

trabalhos interdisciplinares que abordem as línguas e os seus falantes, quer seja na 

promoção de Ateliers Linguísticos, dentro e fora da sala de aula. Na realidade, a 

necessidade de um trabalho trans/inter-disciplinar é cada vez mais premente nas escolas de 

hoje, implicando por parte dos professores um visão mais alargada do currículo, 

constituindo sobre ele pensamento crítico e definindo objectivos e caminhos comuns, onde 

cada uma das áreas disciplinares possa dar o seu contributo, num trabalho de colaboração 

para um objectivo comum, neste caso, para um ensino de línguas mais rico e diversificado 

conducente a aprendizagens mais integradas e integradoras. Outra forma de equacionar os 

contactos com outras línguas pode passar por momentos de co-aprendizagem, onde o 

próprio professor se esbata no seu papel de condutor do processo de ensino-aprendizagem 

e se promovam espaços de envolvimento comum, através de comunicação à distância com 

escolas de outros pontos do Mundo. Acreditamos ainda, como atrás referimos, que outros 

agentes educativos podem e devem desenvolver um trabalho pertinente nesta área, pelo 

que consideramos crucial que se abra a escola ao trabalho com alunos e encarregados de 

educação de outras nacionalidades, que podem desenvolver projectos junto das escolas, no 

sentido da promoção de outras línguas. Acreditamos que é no desenvolvimento de um 

trabalho holístico, que inclui todos os agentes educativos, que se deve equacionar este 

contacto, promovendo o desenvolvimento da CL de todos os sujeitos que constroem a 

comunidade educativa (cf. Conselho da Europa, 2009). 
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  Projectos como o "Línguas & educação: construir e partilhar a formação", 

(Andrade, I. & Pinho, S., 2010) desenvolvido na Universidade de Aveiro e coordenado 

pela Professora Doutora Ana Isabel Andrade, que teve como uma das suas vertentes o 

desenvolvimento, durante o ano lectivo 2008/2009, de uma Acção de Formação onde se 

trabalhou com professores dos vários ciclos, procurando reflectir e desenvolver projectos 

de intervenção acerca do ensino das Línguas, apresentam-nos, nos trabalhos desenvolvidos 

pelas professoras que dele participaram, ideias concretas e exequíveis de como se pode 

reconfigurar a presença das línguas na escola, numa perspectiva mais abrangente do seu 

ensino. Um dos trabalhos apresentados, intitulado, "Línguas: caminhos para o outro", 

considera os projectos desenvolvidos em contexto extracurriculares das escolas das 

professoras envolvidas, partindo desses mesmos projectos para, num trabalho que envolve 

a comunidade educativa, sensibilizar para a diversidade de línguas presentes no contexto 

onde actuaram (Rodrigues, Nolasco & Fiadeiro, 2010). Também o projecto "Da minha 

língua vê-se o mar e das outras?", onde foram trabalhadas as representações dos alunos 

acerca da sua LM e da LE 1 (Inglês), podemos repensar criticamente as unidades 

didácticas que são apresentadas nos manuais, redefinindo objectivos para que se criem 

condições para uma maior reflexão sobre as línguas e o seu papel. Neste projecto, os 

alunos tiveram a oportunidade de pensar sobre as línguas, como as vêm e para que servem, 

levando-os a questionar-se sobre aspectos que «"não pensariam debater na aula, nem fora 

dela" (aluno de 11º ano)» (Araújo & Sá, et al 2010, p.52). 

  

 Procurámos ainda analisar a Dimensão Cognitiva do conceito de CL para 

percebermos quais os conhecimentos que os nossos alunos possuem acerca do Mundo das 

Línguas. Verificámos que os alunos possuem poucos conhecimentos declarativos sobre as 

línguas, não sabendo indicar o número aproximado de línguas que existem no Mundo, não 

reconhecendo as famílias de línguas, tendo dificuldade em indicar as línguas europeias e 

principalmente as não-europeias. Constata-se, ainda, a perpetuação de mitos referidos 

noutros estudos acerca das línguas (cf. Feytor Pinto, 1998; Simões, 2006). Segundo 

estudos que se centram nos professores, nomeadamente Feytor Pinto (1998), verificamos 

que esta falta de conhecimentos está também presente na classe docente, o que nos coloca 

questões relativamente à sua formação, pois é crucial que estes detenham conhecimentos 

acerca do Mundo das Línguas, bem como competências pedagógico-didácticas que 
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permitam orientar os seus alunos na busca e construção desses mesmos conhecimentos, 

possibilitando o desenvolvimento de um trabalho sustentado, proporcionado espaços de 

diálogo acerca das línguas, onde os alunos possam questionar-se sobre onde determinada 

língua é falada, sobre quais são as famílias de línguas, sobre quantas línguas há no Mundo, 

entre outras questões. Como atrás se referiu, o desenvolvimento deste conhecimento 

declarativo sobre as línguas é fundamental para os alunos, como aliás se encontra expresso 

no Quadro Europeu Comum de Referência (2001).  

 Os resultados obtidos nesta dimensão reiteram a nossa preocupação acerca da 

forma como outras disciplinas podem concorrer para este conhecimento declarativo do 

mundo das línguas, enfatizando a necessidade de um trabalho interdisciplinar, 

reconhecedor do potencial formativo das línguas e do desenvolvimento da CL dos sujeitos. 

Assim, consideramos essencial que áreas como a História, a Geografia, a Língua 

Portuguesa, a Filosofia ou a Psicologia, por exemplo, considerem a importância que as 

línguas assumem na vida dos sujeitos e trabalhem o conhecimento sobre elas nas suas áreas 

disciplinares. 

 No que respeita à Dimensão Representacional/Imagética propusemo-nos identificar 

as representações face às línguas da escola e aos povos que as falam. Verificamos que as 

representações dos nossos alunos se encontram muito próximas daquelas que existiam no 

estudo de onde partimos, bem como no de Pinto (2005) ou Andrade et al (2007). Estas 

imagens são também próximas daquelas que circulam entre outros esferas da sociedade, 

nomeadamente entre os professores, nos media ou nas associações de imigrantes (cf. 

Andrade et al, 2007; Araújo e Sá, 2008; Simões & Melo-Pfeiffer, 2010). Verificamos a 

permanência de uma visão muito escolarizada das línguas, em detrimento de outras 

dimensões das línguas, que podem e devem ser trabalhadas com os alunos, 

consciencializando-os da forma como a língua contribui para a construção do indivíduo e 

para o seu auto-conhecimento, porque conhecer uma língua e com ela interagir implica 

processos de descentramento de si e de encontro ao Outro. Não podemos ainda deixar de 

os ajudar a reflectir acerca do papel que as línguas desempenham na forma como vemos o 

Mundo, podendo olhá-lo de outras perspectivas através do conhecimento de outras línguas, 

lembrando aos alunos o valor cultural que cada língua encerra e o valor inestimável que a 

sua preservação nos traz (cf. Skutnabb-Kangas, 2002; Sá, 2007). Sendo o meio escolar um 

dos espaços onde as representações/imagens das línguas e culturas circulam, este torna-se 
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um local privilegiado para as trabalhar e reconfigurar. O conhecimento da forma como 

estas representações/imagens se constituem e assumem, em contexto escolar, é 

fundamental, pois a compreensão de como estas se (re)constroem nos discursos escolares é 

o caminho para a construção de uma Educação de Línguas que valoriza uma abordagem 

plurilingue, já que as representações/imagens influenciam as escolhas dos sujeitos e a sua 

predisposição para estar com as línguas e, necessariamente, para estar com o Outro (cf. 

Mariko, 2005). Só através do seu conhecimento e da sua reconstrução poderemos ter 

sujeitos mais predispostos para as línguas, logo, mais abertos a uma abordagem plurilingue 

do seu ensino. 

 Ao longo de 10 anos podemos ver que pouco mudou nos resultados obtidos, apesar 

de todas as directivas europeias e das mudanças epistemológicas de paradigma didáctico, 

como referimos no primeiro capítulo. Contudo, acreditamos, estas mudanças, ocorreram 

ainda apenas na esfera daqueles que se dedicam à investigação, não tendo ainda sido feito 

um percurso de disseminação junto dos seus actores mais interventivos - os agentes 

educativos, aqui entendidos como todos os membros de uma comunidade educativa. Esta 

disseminação entende-se, aqui, não apenas como a mera transmissão de conhecimento, mas 

acima de tudo assumindo a necessidade de um trabalho conjunto que permita uma maior 

aproximação entre a teoria e a prática, entre o trabalho desenvolvido pelos investigadores e 

o trabalho que se realiza nas escolas, num diálogo entre processos de teorização e de 

(des)construção curricular. 

 Como se conclui no estudo de onde partimos, a CL dos alunos pode ser trabalhada 

através do desenvolvimento sistemático de actividades devidamente planificadas, com 

objectivos bem definidos e com alguma duração temporal. Sabendo que este 

desenvolvimento é tão importante na formação dos cidadãos, na premissa a Didáctica do 

Plurilinguismo, temos que lançar o repto de procurar difundir este conceito e a forma como 

ele pode ser trabalhado para que se possa desenvolver as CL dos alunos. 

 Pensamos que, por um lado, será necessário que os professores de línguas, se 

assumam nas suas salas de aula, eles próprios como construtores de currículo, 

considerando que são eles que detêm a decisão de orientar o ensino da língua, reflectindo 

sobre qual a direcção que querem tomar, de que forma e com que objectivos. Muitas vezes 

este pensamento é "limitado" pela imposição de um programa que os professores 

consideram como grilhão onde eles próprios se aprisionam, esquecendo-se que eles se 
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podem libertar e procurar novos caminhos. Contudo, este processo só poderá ocorrer com 

uma mudança na forma como o professor encara o seu papel de gestor das aprendizagens, 

não se situando como mero transmissor dos conhecimentos impostos (cf. Pinho, 2008). 

Esta mudança ocorre apenas com uma mudança de pensamento que Paraskeva (2006) 

considera ser urgente, uma vez que uma das grandes questões da actualidade se centra no 

multiculturalismo, pelo que é necessário repensar o currículo à luz das novas realidades 

sociais. 

 Acreditamos que o trabalho com os professores é crucial, como estudos recentes na 

área da formação para uma educação plurilingue o indicam (Martins, 2008; Pinho, 2008 e 

Gonçalves, 2011), na medida em que estes precisam, por um lado, de reconhecer a 

importância de desenvolver a CL dos seus alunos, tomando consciência que o ensino de 

línguas hoje é muito mais que ensinar aos alunos a proficiência comunicativa numa 

determinada língua, reencontrando um dos fins da educação que passa pelo 

desenvolvimento de cultura nos sujeitos, incluindo a CL neste objectivo mais alargado. 

Esta perspectiva assume uma visão mais holística das línguas, pensando-as enquanto 

objectos de construção identitária, enquanto veículos de cultura e conhecimento sobre o 

mundo, numa dimensão mais humanista das próprias línguas, no sentido que contribui para 

a construção de cidadãos mais receptivos ao Outro (PNUD, 2004, Sá, S., 2007, Pinho at al, 

2009; Gonçalves, 2011). 

 Assumindo esta perspectiva de Didáctica do Plurilinguismo, onde é necessário 

aprender a valorizar as línguas e a sua riqueza, Andrade et al (2007) apontam três vectores 

como essenciais na formação dos professores e de formadores: 

 

"Princípio 1: Valorizar o mundo das línguas e das culturas e dos contactos 

interlinguísticos e interculturais em todos os contextos de actuação, formação e 

intervenção; 

Princípio 2: Privilegiar a capacidade de observar e questionar as línguas, suas funções 

e estatutos, para intervir nos ecossistemas linguísticos e culturais em que os indivíduos 

se movimentam;  

 



93 
 

Princípio 3: Implicar diferentes actores e instituições, através de redes que criem 

dinâmicas de trabalho conjunto, para construção e divulgação de conhecimento na área 

das línguas e das culturas. (dirigidas a professores e formadores)." (p.16) 

 

 Consideramos que nas nossas escolas, junto dos nossos professores, o saber sobre a 

Didáctica do Plurilinguismo até hoje construído, e que postula novas abordagens ao ensino 

das línguas, não terá ainda reflexos nas práticas de gestão das escolas e dos seus docentes, 

sobretudo se considerarmos os resultados do presente estudo sobre a inexistência de 

mudanças significativas ao nível da CL dos sujeitos. A Didáctica do Plurilinguismo 

encontra-se assim ainda em construção, como continuará já que é uma disciplina dinâmica 

e que procura os seus caminhos, o seu posicionamento na sociedade também ela em 

mudança (Alarcão, 2010). Neste âmbito, torna-se necessário que todos os seus agentes 

reflictam sobre ela, tomando-a como orientadora do trabalho a desenvolver, centrando as 

suas práticas nas dimensões que a definem (Andrade, Pinho & Santos, 2010; Alarcão et al, 

2009; Gonçalves, 2011), para que daí decorra o trabalho educativo a realizar. 

 Assim, apontamos para um futuro onde o trabalho com os professores se revela 

essencial para que as mudanças ocorram, ainda que passo a passo. Gonçalves (2011) 

revela-nos isso mesmo no estudo que desenvolveu com professoras do Ensino Básico e 

Secundário, pois o trabalho que com elas realizou, trouxe mudanças sobretudo na forma 

como estas passaram a percepcionar a Educação em Línguas, já que tiveram oportunidade 

de desenvolver reflexão acerca do que é ensinar línguas e do aporte que a exploração de 

aspectos culturais traz ao trabalho com línguas, "acrescentando ao repertório didáctico das 

formandas que o ensino de línguas, para além de possibilitar a abertura de janelas para o 

mundo, abre ao sujeito novas possibilidades de expressão e de construção da sua 

identidade (pp.425-426). O estudo evidencia igualmente que as mudanças ao nível das 

práticas de educação em línguas exigem uma maior continuidade formativa no tempo de 

desenvolvimento profissional das professoras em análise. 

 Também já Pinho & Andrade (2007) haviam apontado para a forma como o 

trabalho com futuros professores pode conduzir ao questionamento das práticas e à sua 

reformulação, considerando que os professores que, durante a sua formação inicial, têm 

oportunidade de reflectir sobre estas questões, desenvolvem maior predisposição para o 

desenvolvimento de uma Didáctica do Plurilinguismo. 
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 Pensamos, pois, que o passo seguinte poderá passar por repensar a forma como as 

instituições responsáveis pela formação de professores, desde universidades, a centros de 

formação, a associações de professores, entre outros, conseguem criar os espaços 

necessários a esta formação, descentralizando o local onde esta ocorre, procurando criar 

redes de colaboração efectiva, que possam criar dinâmicas de partilha e de crescimento 

profissional. Ao longo dos anos têm surgido vários exemplos de projectos de colaboração 

entre professores e instituições universitárias, dos quais são exemplos o projecto ICA/DL 

(Investiga, Colabora e Actua em Didáctica de Línguas), que teve como participantes 

docentes da Universidade de Aveiro e docentes da Escola Secundária Dr. João Carlos 

Celestino Gomes – Ílhavo (Canha & Alarcão, 2005), o Projecto GT-PA - Grupo de 

trabalho-Pedagogia para a autonomia, coordenado por Flávia Vieira, da Universidade do 

Minho, "que nasceu em 1997 e que de lá para cá tem vindo a desenvolver-se, mostrando 

que é possível manter parcerias sustentáveis entre as universidades e as escolas" (Vieira, 

2010, pp.283-284) ou ainda o Projecto já por nós referido, "Línguas e educação: construir 

e partilhar a formação" (Andrade. I, & Pinho, A.S., 2010). A criação destes projectos tem 

por base o que Vieira afirma ser "uma visão da educação como processo de transformação, 

procurando colocar a formação e a investigação ao serviço da pedagogia (...) e assentam na 

colaboração profissional para a mudança das práticas" (Vieira, 2010, p.284). Ora, como 

temos vindo a advogar, é esta mudança das práticas que nos conduzirá a uma educação em 

línguas mais próxima do que a Didáctica do Plurilinguismo defende e que nos ajudará a 

desenvolver a CL dos nossos alunos, pelo que é aqui também que devemos apostar. 

Contudo, estes projectos apresentam alguns constrangimentos pelos diferentes papéis que 

as instituições parceiras assumem e os papéis que os próprios formadores/formandos 

desempenham no desenvolvimento do projecto, mas reconhece-se que há nestes projectos 

reais consequências positivas na tentativa de construção destas parcerias e reais impactos 

na forma como os professores redefinem as suas representações acerca do que é ensinar 

línguas (cf. Pinho & Simões, 2010). Pinho (2010) considera que se deve proceder a um 

esforço de "relocalização dessas dinâmicas" (p.325), procurando assim ultrapassar os 

referidos constrangimentos e continuar a procurar manter as pontes de diálogo entre as 

instituições de formação e os professores. 
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 Concluímos, portanto, que é necessário continuar este caminho de investigação e de 

cooperação com os parceiros educativos, que tem vindo a ser percorrido pela Didáctica, 

para que possamos contribuir para o desenvolvimento da CL dos nossos alunos que, como 

constatámos, não se revela muito longe dos resultados descritos em 2000. 

 

4.2 Limitações do estudo 

 Conscientes do carácter circunscrito do nosso estudo, porque limitado a um 

concelho do País, consideramos apesar de tudo que o nosso trabalho veio contribuir para 

um conhecimento didáctico importante, na medida em que nos permite, por um lado, 

caracterizar a CL destes alunos e por outro fazer um contraponto com os resultados de há 

dez anos atrás, contribuindo para uma reflexão acerca das mudanças que ainda são 

necessárias introduzir no ensino de línguas em Portugal, para que se caminhe 

efectivamente para uma Didáctica do Plurilinguismo.   

 A utilização do inquérito por questionário apresenta, pelas características 

específicas deste instrumento de recolha de dados, as suas próprias limitações. Embora o 

inquérito usado no nosso estudo tenha já sido amplamente usado, reconhecemos a 

possibilidade de alguns dos inquiridos terem dúvidas relativamente ao que é perguntado, 

até porque não nos foi possível estar presente em todos os momentos em que o inquérito 

foi aplicado. Contudo, sendo um estudo onde pretendíamos comparar os resultados 

obtidos, seria essencial manter o mesmo tipo de instrumento de recolha de dados, para que 

essa comparação pudesse ser feita de forma mais rigorosa e válida. eficaz. 

 O tempo em que esta investigação decorre, que por imposição não é muito longo, e 

por acumulação de funções profissionais, esgota ainda mais o tempo de que dispomos, 

impede-nos o aprofundamento de alguns dos dados obtidos, nomeadamente através do 

cruzamento de algumas variáveis que, acreditamos, nos devolveriam dados com muito 

interesse investigativo. Contudo, este poderá ser um trabalho a ser realizado no futuro. 

 

4.3. Perspectivar o futuro 

 

 No fim deste percurso consideramos ter feito a reflexão necessária, no momento 

específico da trajectória profissional onde nos encontramos, para repensar o nosso trabalho 

enquanto educadoras e enquanto professoras de Línguas. Assumimos o enriquecimento 
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que este trabalho nos trouxe, porque nos permitiu um olhar investigativo mais imparcial, 

menos influenciado pelas nossas próprias representações, porque mais analítico e com um 

maior distanciamento no nosso olhar para o contexto onde nos movemos, a escola. Este 

olhar menos embaciado pelas nossas emoções, permitiu-nos analisar os reflexos do 

trabalho desenvolvido, à luz da Didáctica do Plurilinguismo em que acreditamos, 

centrando o nosso questionamento sobre a CL que os nossos alunos possuem. 

 Sentimos agora que é necessário voltar ao terreno munidas destes conhecimentos 

mais aprofundados, mais fundados no nosso ser-professora que nos permitam actuar de 

forma mais exigente enquanto agente educativo de uma comunidade, enquanto professora 

de línguas que tem o dever de partilhar a formação para com os seus colegas para crescer 

enquanto profissional e como professoras, mas também na minha interacção com os meus 

alunos dentro da sala de aula, onde os podemos ajudar a ser cada vez mais cidadãos, mais 

conscientes de si e do Outro e mais predispostos a abraçar o mundo das línguas. 
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QUESTIONÁRIO 

Este questionário enquadra-se num estudo da Universidade de Aveiro e pretende saber o que os alunos  

do 9º ano de escolaridade pensam das diferentes línguas. O questionário é anónimo. Procura ser o mais 

honesto e sincero possível. Responde individualmente e lembra-te que não existem respostas certas ou 

erradas. Agradeço desde já a tua colaboração. 
 
 

1. Escola: ________________________________________________________________________ 

 

2. Idade:  _____ anos        3. Género:    feminino            masculino 

 

4. Profissão do pai _______________________   5. Profissão da mãe ______________________   

 
Preenche o quadro abaixo, colocando uma cruz relativa às habilitações literárias do teu pai  e da tua mãe. 

Habilitações Literárias 6.  Pai 7.  Mãe 
1. Não sabe ler nem escrever   
2. Sabe ler e escrever mas sem diploma da 4ª classe   
3. 1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe)   
4. 2º Ciclo do Ensino Básico - 6º ano (antigo 2º ano, antigo Ciclo Preparatório)   
5. 3º Ciclo do Ensino Básico - 9º ano (antigo 5º ano)   
6. Ensino Secundário – 12º ano (antigo 7º ano)   
7. Ensino Superior Politécnico (bacharelato)   
8. Ensino Superior Universitário (licenciatura, mestrado ou doutoramento)   
9. Não sabe   
 

8. Já residiste em algum país estrangeiro? Sim  Não   

Se a resposta foi sim:    8.1. Qual? ___________________  

         8.2.Durante quanto tempo (mínimo de 3 meses)? _________________ 

                             8.3. Falas a língua desse país?   Sim     Não  Alguma coisa 

 

 

9.  Algum dos teus pais é estrangeiro? Sim   Não 

 Se a resposta foi sim:    9.1.  Pai          Mãe           

        9.2.  De que nacionalidade? ___________________________ 

             9.3. Falas a língua dele/dela?   Sim     Não  Alguma coisa 

 

10. Qual  é a tua Língua Materna?____________________________ 

 

11. Que Língua Estrangeira escolheste no 5º ano de escolaridade (LE1)? _____________________ 

11.1 Por que razão escolheste essa língua?  

 

 



 

 

12. Que Língua Estrangeira escolheste no 7º ano de escolaridade (LE2)?  _____________ 

12.1 Por que razão escolheste essa língua? 

1 

 

 

 

13. Que outras línguas gostarias de estudar?__________________________________________ 

 

14. Se pudesses, deixarias de estudar alguma das línguas em que estás matriculado? 

Sim     Não  Não sei  

 

14.1. Se a resposta foi sim:  Qual/quais? _____________________________________________ 

 
15. Fora da escola, com que línguas já contactaste e de que maneira? Preenche o quadro. 

 

CONTACTO:  

Português Inglês Francês Alemão Espanhol Outra: 

________ 

Outra: 

________ 

Outra: 

______ 

1-  pessoas com quem vivo         

2- escolas de línguas         

3- Internet         

4-  música         

5-  televisão e cinema         

6- livros/revistas         

7- viagens         

8- familiares/amigos          

9- instruções/rótulos de produtos         

10-Outras situações?  
 
 

        

 
 
16.  Pensas que a escola devia oferecer maior variedade de línguas? 

Sim               Não  Não sei           

16.1. Se a resposta foi sim:   Qual/quais? __________________________________________________   

 
17. Consideras  importante estudar Línguas Estrangeiras?  
Sim               Não  Não sei           

 

17.1.Justifica. 

 

 

 

17.2. Quantas línguas consideras importante estudar?           1            2              mais do que 2 



 

 

18. Ordena as seguintes línguas de 1 a 5 , sendo 1 a língua mais importante e 5 a menos importante. 
 

Francês            Espanhol    Português Alemão   Inglês    

  

 

18.1. Quais as razões para que algumas línguas sejam consideradas mais importantes do que 
outras? 
Coloca uma cruz em cada alínea, sendo que: 1 – Concordo totalmente e  6 - discordo totalmente. 

 

As línguas têm maior prestígio devido:   1 2 3 4 5 6 

1) ... ao número de pessoas que a falam enquanto Língua Materna       

2) ... ao seu grau de internacionalização na comunicação entre os povos       

3) ... à sua importância cultural  e literária       

4) ... à sua importância política e económica        

5) ... à sua importância científica e tecnológica        

 

 

19. Quais as línguas que consideras mais próximas da Língua Portuguesa? Ordena-as, sendo 1 a língua mais próxima. 

 
1 _________________     2_________________   3 __________________   4 ___________________ 

 

 

20. Quais as línguas que consideras mais fáceis de aprender? Ordena-as, sendo 1 a língua mais fácil. 

      

     1 _________________     2_________________   3 __________________   4 ___________________ 

 
 

21. Se voltasses a nascer e pudesses escolher a tua Língua Materna, que língua escolherias? 

 ___________________________________________________________________________________ 

21.1. Porquê? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. Preenche cada um dos quadros abaixo apresentados, de acordo com aquilo que pensas das 
línguas indicadas. De seguida, coloca uma cruz num espaço mais ou menos próximo da esquerda ou 
da direita, conforme a tua opinião, em todas as alíneas.  

 

 
 
22.1. Para mim, a língua portuguesa é: 

       1    2     3     4     5     6    7 
1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica 

 culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre culturalmente 

5. Com   
importância 

política 

 
__     __     __     __     __    __   __ sem  

importância                       
política 

   

 
 

 
 
22.2. Para mim, a língua alemã é:: 
                                    1    2     3     4     5     6    7 

1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica 

culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre 

culturalmente 
5. Com  

importância 
política 

 
__     __     __     __     __    __   __ Sem 

importância            
política 

 

 
 
22.3. Para mim, língua espanhola é: 
                                            1    2     3     4     5     6    7 

1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica  

culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre culturalmente 

5. Com   
importância 

política 

 
__     __     __     __     __    __   __ sem  

importância                                                
política 

   
 

 
 
22.4 Para mim, língua francesa é: 
                                             1    2     3     4     5     6    7 

1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica 

culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre 

culturalmente 
5. Com  

importância 
política 

 
__     __     __     __     __    __   __ sem 

importância                                                
política 

 

 
 
 
 
 
 
22.5. Para mim, a língua inglesa é: 

    1    2     3     4     5     6    7 
1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica 

 culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre  

culturalmente 
5. Com   

importância 
política 

 
__     __     __     __     __    __   __ Sem 

 importância                                                
política 

   
 

 
 

22.6. Caso a tua Língua Materna não seja a língua portuguesa, 

preenche a tabela seguinte: 

Para mim, a minha língua materna é: 
  1    2     3     4     5     6    7 

1. Feia __     __     __     __     __    __   __ Bonita 

2. Difícil   __     __     __     __     __    __   __ Fácil 

3. Inútil __     __     __     __     __    __   __ Útil 
4. Rica 

 culturalmente 

__     __     __     __     __    __   __ pobre  

culturalmente 
5. Com   

importância 
política 

 
__     __     __     __     __    __   __ sem  

importância                                                
política 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. Pensa em 7 povos à tua escolha e preenche para cada um deles um dos quadros abaixo 
apresentados, sem te esqueceres de indicar o nome do povo no espaço adequado.  

De seguida, coloca uma cruz num espaço mais ou menos próximo da esquerda ou da direita, 
conforme a tua opinião, em todas as alíneas. 

 
23.1.Os _______________________são: 

(povo) 
                                    1    2     3     4     5     6    7 

1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
                                            1    2     3     4     5     6    7 

 

23.2. Os _______________________são: 
(povo) 

  1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
                                             1    2     3     4     5     6    7 

23.3. Os _______________________são: 
(povo) 

     1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
   1    2     3     4     5     6    7 

23.4. Os _______________________são: 
(povo) 

                                                 1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
                                                 1    2     3     4     5     6    7 

23.5. Os _______________________são: 
(povo) 

  1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
   1    2     3     4     5     6    7 

23.6. Os _______________________são: 
(povo) 

                                  1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
                                                 1    2     3     4     5     6    7 

23.7. Os _______________________são: 
(povo) 

                                                                                              1    2     3     4     5     6    7 
1. Tristes __     __     __     __     __    __   __ alegres 

2. Organizados   __     __     __     __     __    __   __ desorganizados 

3. Simpáticos __     __     __     __     __    __   __ antipáticos 
4. Bonitos __     __     __     __     __    __   __ feios 

5. Limpos __     __     __     __     __    __   __ sujos 
6. Barulhentos __     __     __     __     __    __   __ silenciosos 

7. Solidários __     __     __     __     __    __   __ egoístas 

8. Racistas __     __     __     __     __    __   __ abertos aos outros 
                                                                                              1    2     3     4     5     6    7 

 



 

 

 

24. Quantas línguas existem no mundo? _________________ 

 

 

25. Qual/quais a(s) língua(s) oficial/ais em Portugal? _______________________________________ 

 

 

26. Na tua opinião, consideras possível que uma língua desapareça? Se sim, porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

27. Qual a língua com maior número de falantes (enquanto Língua Materna)?  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

28. Indica o nome de 6 línguas europeias: _______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

29. Indica o nome de 6 línguas não europeias: ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aveiro, 23 de Setembro de 2010 

 

 

 

Exmo. Sr. ou Sr.ª Director 

do Agrupamento de Escolas de Esgueira  

 

 

 

 

 

No âmbito de uma dissertação de Mestrado em Didáctica das Línguas a 

decorrer na Universidade de Aveiro, da aluna Susana Senos e com orientação de Ana 

Raquel Simões & Ana Sofia Pinho, pretende-se inquirir todos os alunos do 9º de 

escolaridade das escolas do concelho de Aveiro acerca das “Representações dos 

alunos quanto às línguas da escola”, através de inquérito por questionário (que 

enviamos em anexo). A recolha de dados deverá estar assegurada até final do 

primeiro Período, pelo que o processo seria mais célere mediante a autorização 

directa do Sr. Director. Assim, gostaríamos de saber qual a possibilidade de 

procedermos à administração do questionário na sua escola. 

Agradecíamos resposta para o email: anaraquel@ua.pt  

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

______________________________ 

Susana Senos 

(aluna de mestrado) 

 

 

____________________________                                    _____________________ 

Ana Raquel Simões             Ana Sofia Pinho 

       (orientadora do estudo)                            (co-orientadora do estudo) 

 


