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resumo 
 
 

O presente estudo assenta numa reflexão sobre o ensino de francês para fins 
específicos, centrada nos cursos profissionais de turismo. Como principal 
finalidade, pretende-se analisar de que forma se inter-relacionam e se 
estabelecem as parcerias entre os dois pólos da formação profissional: a 
escola e a empresa. 
Interessa assim conhecer as práticas pedagógico-didácticas dos professores 
de francês, delineadas em função dos públicos específicos, bem como os 
contributos das empresas para a identificação das necessidades linguístico-
comunicativas dos alunos de turismo. 
Para a realização do presente estudo, foi adoptada uma metodologia 
qualitativa e descritiva, segundo um paradigma interpretativo, com recurso a 
dados quantitativos, sempre que necessário.  
Os participantes neste estudo, limitado ao distrito de Setúbal, pertencem a três 
grupos interligados: os alunos que frequentam os diferentes cursos das áreas 
do turismo; os professores que leccionam francês a esses cursos e os 
representantes das empresas que colaboram com as escolas. 
A recolha dos dados foi efectuada através de inquéritos por questionário e 
entrevistas. Procedeu-se igualmente à análise documental dos programas em 
vigor e de alguns instrumentos reguladores da aprendizagem, utilizados pelos 
professores. 
Com o presente estudo, obteve-se um quadro diversificado da formação 
profissional na área do turismo no distrito de Setúbal. Concluiu-se que o ensino 
de francês aos cursos de turismo rege-se pela generalidade dos princípios 
orientadores do ensino das línguas para fins específicos. Comprovou-se 
igualmente que, apesar de já existir uma efectiva colaboração entre as 
empresas e as entidades formadoras, esta deverá ser incentivada em prol da 
melhoria do ensino das línguas no contexto da formação profissional. 
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abstract 
 

The present research is based on a study into teaching French for specific 
purposes centred on vocational tourism courses. Its principal aim is to reflect 
on the interaction and partnership between the two entities involved in 
vocational training: school and enterprise. It is therefore important to 
understand the pedagogical and didactic practices of French teachers defined 
in terms of specific target groups, as well as the contributions of tourism 
enterprises to the identification of the linguistic and communicative needs of 
tourism students. 
For this study, a qualitative and descriptive methodology has been adopted, 
according to an interpretative paradigm. When necessary quantitative data has 
also been used. 
The participants in this research were restricted to the region of Setúbal and 
belong to three associated groups: students on various tourism courses; 
French teachers of those courses and representatives of the enterprises that 
collaborate with the schools. Data has been collected by means of 
questionnaires and interviews. Documents such as syllabus and other learning 
instruments used by teachers have also been analysed. 
This research has enabled us to obtain a varied image of vocational tourism 
training in the region of Setúbal. We have come to the conclusion that teaching 
French for tourism courses follows most of the guiding principles of teaching 
languages for specific purposes. We have also verified that, although there is 
an effective collaboration between enterprises and schools, this should be 
stimulated on behalf of the improvement of language teaching in a vocational 
context. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mots-clés formation professionnelle, enseignement des langues/ du français sur objectifs 
spécifiques (FOS), besoins langagiers, compétence de communication, 
représentations du monde du travail, collaboration. 
 

résumé 
 

Cette recherche est basée sur une réflexion autour de l’enseignement du 
français sur objectifs spécifiques, centrée sur les filières professionnelles de 
tourisme. Notre but principal est l’analyse des rapports de partenariat qui 
s’établissent entre les deux pôles de la formation professionnelle : l’école et 
l’entreprise. 
Il convient donc de connaître les pratiques pédagogiques et didactiques des 
professeurs de français, définies en fonction des publics spécifiques, ainsi que 
les contributions des entreprises en vue de l’identification des besoins 
langagiers des élèves de tourisme. 
Pour la réalisation de cette recherche, nous avons adopté une méthodologie 
qualitative et descriptive, selon un paradigme interprétatif. Les données 
quantitatives ont également été utilisées, selon nos besoins.  
Cette recherche, limitée à la région de Setúbal, a bénéficié de la collaboration 
de trois groupes associés : les élèves qui fréquentent les différentes filières de 
tourisme ; les professeurs de français de ces élèves et les représentants des 
entreprises qui collaborent avec les écoles. 
Les données ont été obtenues à travers des questionnaires et des interviews. 
Nous avons également fait l’analyse des programmes actuels et de quelques 
instruments d’apprentissage utilisés par les professeurs de français. 
Cette recherche a permis de montrer un tableau diversifié de la formation 
professionnelle dans le domaine du tourisme dans la région de Setúbal. Nous 
avons conclu que l’enseignement du français aux filières de tourisme suit de 
près la plupart des principes de l’enseignement des langues sur objectifs 
spécifiques. Nous avons aussi démontré que malgré l’existence d’une effective 
collaboration entre les entreprises et les institutions de formation, ce partenariat 
devra continuer à être stimulé en faveur d’un meilleur enseignement des 
langues dans le contexte de la formation professionnelle. 
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Introdução 
 

“Diz-me que língua falas, dir-te-ei o estatuto que tens.” É desta forma particular, 

semelhante a um adágio antigo cuja origem se perde no tempo, que Eduardo 

Lourenço (1992) recorda o endeusamento que rodeou o aparecimento das novas 

línguas europeias no final da Idade Média. Por toda a Europa, os falares tornam-

se línguas, autonomizam-se, transformam-se no “signo privilegiado da 

identidade”. Muitos são os louvores, manifestações do orgulho nacional na beleza 

da sua língua, por parte dos que a cultivam e divulgam. Citemos apenas Du 

Bellay com a sua Défense et Illustration de la Langue Française e os empolgantes 

versos de António Ferreira: 

Floresça, fale, cante, ouça-se e viva 

A portuguesa língua, e, lá onde for, 

Senhora vá de si, soberba e altiva. 

 

1 – O papel das línguas na sociedade actual 

Tal como outrora, também hoje a apologia das línguas nacionais aparece como a 

expressão da individualidade, da diferença, da consciência nacional, numa 

Europa que se pretende una mas se exprime a várias vozes. Actualmente, na 

União Europeia, para além das 20 línguas oficiais, contam-se cerca de 60 línguas 

locais, o que justifica o lema “unidade na diversidade”, tantas vezes citado nos 

documentos da Comissão das Comunidades Europeias. Na sua recente 

comunicação, intitulada Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme, 

afirma-se que:  

C’est cette diversité qui fait de l’Europe ce qu’elle est: non pas un creuset 
dans lequel les différences se fondent, mais une maison commune qui 
glorifie la diversité et où nos nombreuses langues maternelles constituent 
une source de richesse et la voie vers une plus grande solidarité et à la 
compréhension mutuelle. La langue est l’expression la plus directe de la 
culture; elle est ce qui fait de nous des êtres humains et nous donne un 
sentiment d’identité. (2005: 3) 

 

Com a evolução dos tempos e as exigências da sociedade moderna, os estatutos 

das línguas e dos que as falam vão-se alterando. Segundo Louis-Jean Calvet, 
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citado por Lehmann (1993), as línguas estão em guerra, numa luta pela 

dominância, por vezes na busca de uma imagem que as dignifique e lhes devolva 

o prestígio de outrora. Estabelecem-se assim relações de concorrência, mais ou 

menos renhida, entre línguas dominantes e línguas dominadas, num mundo em 

que saber-se uma não é o mesmo do que falar a outra. Todavia, tal como 

Eduardo Lourenço afirma: 

Ainda vem longe o tempo em que para cada uma das línguas dominantes 
da cultura europeia se torne também claro que uma língua não é um dom 
do céu, destinado à vida eterna, mas um tesouro que deve ser defendido 
da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços 
sem defesa. (1992: 13) 

 

O alerta de Eduardo Lourenço pode, em nossa opinião, aplicar-se à língua 

francesa cujos prestígio e influência mundiais foram inegáveis e ímpares durante 

séculos. Também no ensino e na cultura portuguesa são bem visíveis as marcas 

da influência francesa. Desde o início da nacionalidade se estabeleceram 

contactos com a corte francesa e foram muitos os trovadores que vieram ao reino 

português animar os serões dos fidalgos que prontamente os imitavam nos dotes 

líricos. Durante séculos de contactos entre Portugal e França, a influência da 

cultura francesa tornou-se tão forte que chegou a ser alvo de crítica pelos 

exageros de linguagem e comportamento que originou. Veja-se a este propósito a 

sátira de Filinto Elísio aos “pardais de amarelo bico” que torceram “as falas à 

francesa” (citado por Ferrão Tavares et al,1996: 23). 

Apesar desta visível influência, só em 1761 se introduziu o estudo da língua 

francesa no Colégio dos Nobres. A reforma de Passos Manuel em 1836 veio 

generalizar o ensino da língua e, durante todo o século XIX, a expressão “tocar 

piano e falar francês” traduziu a valorização da língua francesa na educação culta, 

sobretudo feminina. Aprendia-se francês para ler os grandes autores na versão 

original e assim “apurar o gosto” e enriquecer a cultura pessoal. Só no século XX 

se reconhece que é igualmente importante aprender uma língua “para se poder 

falá-la e compreendê-la quando falada” (Elviro Gomes, 1943, citado por Ferrão 

Tavares et al,1996: 24). Esta perspectiva utilitária vai influenciar o ensino das 
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línguas estrangeiras a partir de meados do século XX, o que veio reforçar a visão 

da língua francesa como veículo de cultura e de contacto entre os povos. 

Retomando as palavras de Eduardo Lourenço, o tesouro que é a língua francesa 

sofreu a “usura do tempo”, teve de enfrentar “as pretensões das outras a ocupar 

os espaços sem defesa”. A partir dos anos 50, cada vez mais se acreditou que 

saber inglês era a porta para o sucesso pessoal e profissional e, hoje em dia, não 

podemos negar a evidência: o inglês ganhou um papel dominante, assumindo-se 

como língua franca do mundo global, enquanto o francês perdeu muito do seu 

prestígio e estatuto e tem dificuldade em encontrar um novo rumo. Os mais 

radicais não hesitam em dizer que o francês “já não serve para nada”. A dar-lhes 

razão, aparecem as estatísticas que mostram a diminuição do número de turmas 

/alunos de francês no Ensino Secundário, o desemprego dos professores de 

francês do 2º ciclo e os anúncios de emprego que apenas exigem conhecimentos 

em inglês. A nível mundial, o ensino do francês está em regressão, os 

investigadores, mesmo os de língua francesa, publicam em inglês e nas 

multinacionais, a língua de trabalho é o inglês. Segundo um relatório 

Eurobarómetro, recentemente publicado, na Europa comunitária, apenas 23% da 

população fala francês (11% dos quais como língua estrangeira), o que o coloca 

no terceiro lugar das línguas mais faladas na União, atrás do alemão (com 30%) e 

do inglês (com 47%). 

Esta situação de língua dominada e preterida preocupa os (ainda) defensores da 

língua francesa espalhados pelo mundo, quer se trate de responsáveis pela 

cultura, professores ou investigadores. Odile Challe (2002) considera que a língua 

francesa deve ser capaz de arriscar um novo rumo, em vez de lançar-se numa 

“luta fratricida” contra o inglês. Na sua opinião, o francês tornou-se uma “língua de 

escolha”, uma mais-valia na vida profissional. 

Si elle cherche encore à raviver la nostalgie d’une langue qui serait 
dominante et universelle, elle ne pourra jamais prendre la nouvelle place 
qui s’offre à elle. C’est au contraire dans la modestie qu’elle retrouvera 
une nouvelle qualité. (2002: 133) 

 

A contrariar esta tendência para a hegemonia do inglês, cada vez mais se 

reconhece a importância da aprendizagem de várias línguas estrangeiras. Os 
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estudos do Conselho da Europa há décadas que recomendam o domínio de, pelo 

menos, duas línguas comunitárias. Em 1995, reconhecendo as necessidades do 

mercado de trabalho em constante expansão, no Livro Branco sobre a Educação 

e a Formação, da Comissão das Comunidades Europeias, afirma-se que: 

O domínio de várias línguas comunitárias tornou-se uma condição 
indispensável para permitir aos cidadãos da União o benefício das 
possibilidades profissionais e pessoais que lhes abre a realização do 
grande mercado interno sem fronteiras. (1995: 49) 

 

Conhecer línguas torna-se então “um trunfo para o acesso ao emprego, no interior 

do país de origem ou graças à mobilidade que permite no interior da União” (1995: 

49). 

Com o alargamento da Europa a países com origens étnicas, culturais e 

linguísticas diferentes, é indispensável que os cidadãos europeus possuam as 

competências necessárias para entender os seus vizinhos e comunicar com eles, 

dado que “aprender a falar outras línguas incentiva uma maior abertura aos 

outros, às suas culturas e maneiras de ver o mundo” (Comissão das Comunidades 

Europeias, 2003: 4), mas também para tirar maior partido da liberdade de 

trabalhar ou estudar noutro estado membro. 

O respeito e a defesa da diversidade linguística constituem assim valores 

fundamentais da União Europeia, daí que, desde a denominada “Estratégia de 

Lisboa”, em 2000, se considere o ensino das línguas um acto prioritário da União, 

a começar o mais cedo possível, pelo menos desde o Ensino Básico, o que, 

actualmente, já é uma realidade para cerca de metade dos alunos europeus. 

Coloca-se então a questão de saber que língua(s) ensinar e aprender. O inglês é 

a resposta óbvia e incontornável; no entanto, segundo a Comissão, “ aprender 

apenas uma língua franca é redutor. Cada cidadão europeu deve possuir 

competências de comunicação suficientes em, pelo menos, duas outras línguas 

para além da sua língua materna.” (2003: 5) No artigo Apprendre les langues 

étrangères, une priorité européenne, afirma-se mesmo que : 
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Même si l’anglais est la langue la plus largement enseignée, il existe une 
réelle volonté d’encourager l’apprentissage d’une deuxième, voire d’une 
troisième langue, dans la plupart des pays et d’offrir une diversité de 
langues possible. (2003: 3) 

 

Ficou assim confirmada a necessidade da aprendizagem de mais do que uma 

língua estrangeira numa Europa que se quer competitiva no mercado global. Sob 

o lema, “Aprende línguas e serás alguém”, a Comissão Europeia reafirma o seu 

compromisso com o multilinguismo e, na sua comunicação de 2005 dedicada a 

esta questão, apela aos estados-membros para que assumam o papel que lhes 

cabe no desenvolvimento do ensino, da aprendizagem e da utilização das línguas. 

Essa aprendizagem faz-se preferencialmente na escola, meio privilegiado para a 

promoção do multilinguismo. A maioria dos estados membros cumpre as 

recomendações do Conselho Europeu de Barcelona (2002) para a aprendizagem 

de duas línguas estrangeiras, mas variam o número de horas atribuído e a 

duração da aprendizagem ao longo da escolaridade. Em Portugal, a maioria dos 

alunos do Ensino Secundário frequenta apenas uma língua estrangeira, 

abandonando assim a segunda, cuja aprendizagem foi geralmente de três anos. 

Esta opção, que nem sempre é pessoal mas imposta pela organização curricular 

dos cursos, em nada vem contribuir para a aprendizagem das línguas. Assim, 

também a escola tem de reflectir sobre o seu papel na sociedade actual para 

tomar as decisões que melhor sirvam os que nela confiam para preparar o seu 

futuro. Na opinião de Isabel Alarcão: 

Assiste-se hoje a uma forte inadequação da escola para fazer face às 
demandas da sociedade. Diante das rápidas convulsões sociais, a escola 
precisa abandonar os seus modelos mais ou menos estáticos e 
posicionar-se dinamicamente, aproveitando as sinergias oriundas das 
interacções com a sociedade e com as outras instituições. (2001: 15) 

 

Uma sociedade em mudança cria necessidades a que a escola tem de dar 

resposta. Um dos seus papéis será incentivar o gosto pela aprendizagem das 

línguas; caberá a cada um cultivá-lo ao longo da vida. 
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Uma vez que as competências linguísticas fazem parte do núcleo de 
aptidões indispensáveis a todos os cidadãos para efeitos de formação, 
emprego, intercâmbio cultural e realização pessoal, a aprendizagem das 
línguas é uma actividade para toda a vida. (Comissão das Comunidades 
Europeias, 2003: 8) 

 

A entrada na vida profissional representa para muitos a primeira tomada de 

consciência da necessidade de aprender línguas: 

Comprendre une ou plusieurs langues étrangères n’est plus (ou plus 
simplement) un fait constatable chez tel ou tel individu, dit alors cultivé, 
mais une obligation professionnelle liée à la pratique de métiers 
variés. (Berchoud, 2004: 52) 

 

Com efeito, existem grupos profissionais com necessidades linguísticas 

específicas a quem são exigidas competências particulares. Entre estes, 

destacam-se os profissionais do turismo, nas suas diversas vertentes: hotelaria, 

restauração, viagens, informação e animação turística, etc. Tal como noutros 

sectores de actividade (comércio e serviços, comunicação, indústria, tecnologias), 

e talvez até mais do que estes, o turismo necessita de profissionais competentes 

em línguas estrangeiras, devido aos contactos frequentes com falantes de outros 

idiomas. Este sector profissional aparece assim como “um dos novos rumos” para 

as línguas, sobretudo para o francês à procura de novos espaços de actuação e 

cujo conhecimento pode ser uma mais-valia num sector chave da economia como 

o turismo. Para Odile Challe, “la langue française a donc un rôle à jouer pour 

apporter cette valeur ajoutée discriminante.” (2002: 133). 

Compreendida a importância da aprendizagem das línguas na formação pessoal e 

profissional, é legítimo interrogarmo-nos sobre a preparação linguística que a 

maioria dos profissionais do turismo recebeu antes do seu ingresso na profissão. 

Para este público específico, o ensino generalista das línguas, tal como ele existe 

nas escolas do ensino regular, não corresponde ou fica muito aquém das suas 

necessidades profissionais. Daí que muitas empresas recorram aos institutos de 

línguas, com os seus cursos à la carte mais ou menos intensivos para públicos 

específicos, com o intuito de colmatar as fraquezas ou aperfeiçoar os 

conhecimentos linguísticos dos seus colaboradores. 
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Mas, cada vez mais, as entidades empregadoras do turismo contratam 

trabalhadores que receberam já uma formação profissional no sector, de nível 

secundário ou superior, o que pressupõe uma aprendizagem das línguas 

vocacionada para as necessidades profissionais. A nível do ensino secundário, 

são já largos milhares os jovens que procuram nas escolas profissionais e nos 

centros de formação uma via alternativa à escola regular que os prepare para a 

vida activa e o mundo do trabalho, com qualidade e competência. Podemos assim 

afirmar que, paralelamente ao ensino regular generalista, existe um outro mais 

dirigido, com objectivos, metodologias e práticas didácticas diferentes, que 

representa ainda hoje um desafio para uma grande parte dos professores, 

incluindo os de línguas estrangeiras. Todavia, nem sempre os professores das 

escolas profissionais receberam uma formação adequada às particularidades 

deste tipo de ensino, e são muitas as interrogações que ainda se colocam face às 

dificuldades que enfrentam no dia-a-dia. Os professores de francês não são 

excepção, com a agravante de que, em muitas escolas profissionais ou centros de 

formação, existe apenas um professor da língua, o que provoca necessariamente 

sentimentos de insegurança e um acréscimo de responsabilidade pedagógica 

para cada um deles. 

 

2 - Pertinência e enquadramento do estudo na Didáctica de Línguas 

O presente estudo surgiu da reflexão sobre o ensino de francês aos cursos de 

turismo e pretende, antes de mais, dar voz e fazer a ponte entre os alunos e os 

professores de francês da formação profissional e assim contribuir para o 

alargamento do conhecimento nesta área da Didáctica de Línguas ainda pouco 

investigada. 

Apesar do mérito que lhe é reconhecido a nível político e empresarial: 

Há no entanto situações e modalidades de formação que se revelam 
eficazes e eficientes. Estão neste caso a Aprendizagem e as Escolas 
Profissionais, cujas qualidade formativa e boa taxa de empregabilidade 
são comummente reconhecidas. (Associação Empresarial de Portugal – 
AEP, 2005: 2) 
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o ensino profissional de nível secundário continua pouco estudado em Portugal 

nos seus aspectos pedagógico-didácticos. Assim, parece-nos pertinente realizar 

um estudo sobre o ensino do francês do turismo, que visa identificar as 

necessidades de formação em língua estrangeira, nomeadamente em francês, 

tendo em conta os dois pólos da formação inicial: a escola e a empresa. 

O interesse por esta temática nasceu da experiência pessoal da autora do estudo, 

enquanto coordenadora pedagógica, docente de francês e orientadora de estágio 

numa escola profissional durante mais de uma década, tendo estado 

particularmente ligada aos cursos de turismo. Por outro lado, sendo co-autora do 

programa de francês da componente sócio-cultural actualmente em vigor no IEFP, 

a reflexão orientou-se naturalmente para os aspectos didácticos do ensino do 

francês para fins específicos, neste caso profissionais. 

Contudo, não basta estar por dentro da situação para a conhecer e analisar de 

forma objectiva. A experiência pessoal poderá ser um ponto de partida para uma 

investigação, mas não pode, de forma alguma, sobrepor-se à pesquisa no terreno 

junto dos intervenientes no processo educativo. Nas palavras de Garcia Castaño e 

Moyano, tem de haver um distanciamento, uma atitude crítica em relação ao que 

se conhece, se quisermos construir algum conhecimento. 

Entender lo que ocurre en un aula escolar requiere la capacidad 
metodológica de dejar de lado las próprias concepciones y estar 
dispuesto a cuestionar todo lo que ocurre en ella (…) Para poder 
formularse a si mismo tales preguntas, uno debe pasar por el proceso de 
convertir en extraño todo lo familiar y questionárselo, preguntarse y 
preguntar por las razones que lo justifican”. (1994: 18) 

 

3 – Objectivos do estudo e questões investigativas 

Foi este desejo de conhecer mais profunda e objectivamente uma realidade pouco 

estudada em Didáctica de Línguas – a problemática relativa ao ensino do francês 

para fins específicos, inserido no contexto do ensino profissional dos cursos de 

turismo – que conduziu ao presente estudo, norteado pelas seguintes 

interrogações: 
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o Que competências comunicativas em língua francesa deverão os 

aprendentes desenvolver, de acordo com o seu perfil e saídas 

profissionais? 

o De que modo é feita pelos professores a gestão dos programas oficiais de 

francês e/ou como concebem programas alternativos de acordo com as 

necessidades dos aprendentes? 

o Que metodologias, estratégias e recursos são utilizados pelos professores?  

o Que representações do mundo do trabalho e das suas necessidades 

comunicativas possuem os aprendentes destes cursos? 

o Como se relacionam os aprendentes com o ensino-aprendizagem da 

língua? 

o Que visão possuem as empresas do sector do turismo em relação ao 

ensino das línguas estrangeiras, e do francês em particular, aos futuros 

profissionais? 

o Que contributo poderão as empresas dar para a definição das 

necessidades de utilização da língua francesa nos diversos contextos 

profissionais? 

De acordo com as questões investigativas acima formuladas, são objectivos do 

presente estudo: 

o Identificar as necessidades e competências comunicativas dos 

aprendentes de francês dos cursos de turismo do ensino profissional. 

o Analisar o modo como os professores fazem a gestão dos programas e/ou 

concebem alternativas e as operacionalizam na sala de aula. 

o Conhecer as estratégias, metodologias e recursos utilizados pelo 

professor, tendo em conta as especificidades do ensino da língua aos 

cursos de turismo. 

o Conhecer as representações que os aprendentes têm das necessidades 

comunicativas dos profissionais do seu sector. 



 10 

o Compreender a relação do aprendente com o ensino-aprendizagem do 

francês. 

o Definir formas de colaboração entre a empresa e a escola para a formação 

dos aprendentes. 

o Contribuir para a reflexão sobre o ensino do francês para fins específicos. 

Para enquadrar o estudo, sentimos necessidade de conhecer melhor o sistema de 

formação profissional em Portugal, nas suas várias vertentes, cuja organização, 

objectivos, operacionalização e ligação ao mundo empresarial condicionam e 

orientam as opções didácticas de cada área curricular. Igualmente importante  é 

conhecer o público-alvo deste ensino, as suas motivações, objectivos, percursos 

de vida pessoal e escolar, bem como as suas necessidades de aprendizagem, de 

modo a que os professores possam estabelecer as suas metas e definir as 

metodologias mais adequadas. 

Surge assim o segundo pólo de investigação: o ensino das línguas – e do francês 

em particular – para fins específicos, campo da Didáctica que se justifica pelas 

exigências e necessidades particulares dos cursos de turismo. Neste âmbito de 

estudo, interessa debruçarmo-nos em particular sobre o papel do professor 

/formador e o modo como este gere as situações de aprendizagem específicas 

com que se depara.  

 

4 – Breve apresentação da metodologia 

Para a realização do presente estudo, foi adoptada uma metodologia qualitativa e 

descritiva, segundo um paradigma interpretativo. Este tipo de investigação parece-

nos o mais indicado ao objecto de estudo, dado que se pretende descrever uma 

realidade complexa e variada que o investigador tenta compreender e explicar nas 

suas múltiplas facetas, sem todavia alterar a realidade. Apesar de se tratar de um 

estudo eminentemente qualitativo, fez-se igualmente um tratamento quantitativo 

dos dados obtidos através de inquéritos. 

Os participantes no estudo pertencem a três grupos distintos mas interligados pela 

vivência de uma mesma realidade, o turismo. Limitou-se o estudo ao distrito de 
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Setúbal, antes de mais pela facilidade de acesso às fontes de informação, mas 

também por se tratar de uma região com grande potencial turístico que aposta no 

desenvolvimento de uma formação profissional diversificada. Assim, foram 

recolhidos dados através de inquéritos por questionário junto de alunos que 

frequentam os diferentes cursos da área do turismo. O segundo grupo é 

constituído por professores que leccionam francês a estes cursos e que 

responderam a um inquérito por questionário e a uma entrevista. Ao terceiro 

grupo, pertencem os representantes das empresas que colaboram com as 

escolas, futuros empregadores dos alunos, e que, na prática, vão “avaliar” os seus 

conhecimentos e competências linguísticas, em situações reais. 

Foi feita igualmente uma breve análise documental dos programas em vigor e de 

algumas planificações disponibilizadas pelos professores. 

 

5 – Apresentação do plano 

O plano do trabalho decorre do que atrás foi exposto. Assim, a primeira parte 

aborda a problemática da formação profissional em Portugal, destacando-se um 

breve historial e a relevância do ensino profissional na sociedade portuguesa 

actual, com as suas potencialidades e fraquezas. Apresentam-se ainda as 

diversas modalidades de formação profissional e os públicos a que se dirigem, 

bem como a ligação que existe entre as empresas e as instituições formativas. 

O segundo capítulo é dedicado aos fundamentos teóricos do ensino das línguas 

para fins específicos. Após um breve enquadramento das línguas na formação 

profissional e do conceito de língua para fins específicos, traça-se o perfil do 

professor e do público-alvo, antes da abordagem dos aspectos pedagógico-

didácticos deste tipo de ensino, tais como a construção de programas, a 

identificação das necessidades, a definição de objectivos de aprendizagem, a 

selecção de conteúdos, as opções metodológicas, a escolha dos materiais 

didácticos e a questão da avaliação. 
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A metodologia de investigação constitui o terceiro capítulo onde são definidos os 

objectivos do estudo e as orientações metodológicas. De seguida, apresentam-se 

os participantes no estudo e os diversos instrumentos de recolha de dados. 

O quarto capítulo corresponde à análise da informação recolhida em que se faz a 

apresentação dos dados obtidos através dos inquéritos, das entrevistas e da 

análise dos documentos e sua leitura, à luz dos estudos sobre o ensino das 

línguas para fins específicos, tentando assim dar resposta às questões 

investigativas que norteiam o presente estudo. 

No quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões e algumas sugestões 

didácticas para os professores de francês dos cursos de turismo. 
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Capítulo I – A formação profissional em Portugal 

 

Os cursos da área do turismo de nível secundário, objecto do presente estudo, 

estão inseridos no ensino profissional, modalidade de formação procurada por 

cerca de 30 000 jovens, e cujo crescimento tem sido notável na última década. 

Qualquer investigação nesta área passa necessariamente pelo conhecimento do 

sistema de formação profissional em Portugal, de que daremos conta no presente 

capítulo. 

 

1 – Importância do ensino profissional na sociedade portuguesa actual 

O Decreto-lei 26/89 de 21 de Janeiro, que cria as escolas profissionais como uma 

modalidade alternativa ao sistema formal de ensino, constituiu um ponto de 

viragem no ensino profissional em Portugal. No seu artigo 3º, explicita os 

objectivos a que se propõe: “Contribuir para a realização pessoal dos jovens 

proporcionando, designadamente, a preparação adequada para a vida activa [e] 

facultar aos jovens contactos com o mundo do trabalho e experiência 

profissional”. Este documento legal surge assim como uma resposta às muitas 

vozes, vindas sobretudo do meio empresarial, que, desde os anos 70, vinham 

alertando para o défice de qualificação profissional em Portugal e as carências de 

quadros intermédios nas empresas. As escolas profissionais aparecem como “um 

dos vectores de modernização da educação portuguesa e multiplicação acelerada 

da oferta de formação profissional e profissionalizante”, uma verdadeira 

alternativa ao sistema formal de ensino, a que milhares de jovens têm aderido, e 

cujo sucesso, apesar dos problemas inerentes a qualquer modalidade de ensino, 

é reconhecido. 

A implantação das escolas profissionais em Portugal representou uma 
das mais profundas, vastas, significativas e promissoras inovações no 
panorama educativo português nos últimos cinco anos. (Roberto 
Carneiro, no Prefácio a Marques, 1993) 

 

A insatisfação com a falta de resposta das instituições ao nível da formação inicial 

de técnicos qualificados de nível intermédio, por um lado, e a adesão de Portugal 
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à Comunidade Europeia, por outro, exigiram do governo medidas adequadas que 

promovessem a “elevação da qualificação dos recursos humanos do país” 

(Decreto-lei 26/89). Mas esse “investimento inadiável” não pode ser feito sem uma 

relação cooperante entre o sistema educativo e o sistema económico, entre as 

entidades formadoras e as empresas, tal como reconhece David Justino na 

introdução ao Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Profissional 

(2003). 

Ciente da sua quota-parte de responsabilidades, a Associação Empresarial de 

Portugal (AEP), mostra-se disposta a: 

(…) apoiar um esforço nacional concertado, determinado e persistente, 
para que Portugal possa dispor de jovens quadros intermédios 
profissionalmente qualificados (…) Todos nós somos necessários para 
recuperar o profundo atraso em que mergulhámos (…) Nós, empresários, 
estamos disponíveis para dar um redobrado contributo e apelamos para 
que toda a sociedade portuguesa se envolva activamente neste desígnio 
nacional da maior importância. (AEP, 2004: 2) 

 

Ficou assim comprovada a necessidade de um ensino profissional de qualidade, 

capaz de dar resposta às exigências do mundo empresarial, numa parceria 

dinâmica e responsável. São estes dois pólos complementares – formação 

profissional inicial e empresas – que constituem a base do presente estudo. Para 

melhor entender a actual situação da formação profissional em Portugal e suas 

implicações nas opções e práticas pedagógicas, interessa lembrar, em traços 

largos, a evolução do ensino técnico e profissional, com incidência nas últimas 

cinco décadas. 

 

2 – Breve historial do ensino profissional  

Durante o século XIX, a Revolução Industrial trouxe consigo a preocupação com o 

ensino técnico e científico, devido à necessidade de mão-de-obra especializada, 

capaz de enfrentar os desafios tecnológicos de uma nova era. Em 1836, Passos 

Manuel cria duas Conservatórias de Artes e Ofícios, em Lisboa e no Porto, e em 

1852, nasce a primeira escola industrial do país, na Associação Industrial do Porto 

Nos finais do século XIX, já existiam 28 escolas técnicas e o seu número cresce 
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substancialmente nas primeiras décadas do século XX. A partir de 1948 e até 

finais dos anos 70, o ensino secundário técnico (escolas comerciais e industriais) 

desenvolve-se paralelamente ao ensino liceal, sempre numa posição subalterna, 

dado que não permite o acesso directo às universidades, o que representa uma 

diferenciação social discriminatória ao negar o acesso às profissões mais 

prestigiadas socialmente. 

Com o desenvolvimento industrial de Portugal, na década de 60, tornou-se mais 

premente a necessidade de mão-de-obra qualificada e o Instituto de Formação 

Profissional, criado em 1962, poderia ter sido uma resposta adequada a essa 

necessidade se não tivesse havido uma limitação de financiamento público que 

impediu a expansão do sistema (Cardim, 2000). Apesar da importância crescente 

do ensino profissional na época, em termos sociais este continua a ser 

desvalorizado, porque para lá são empurrados os jovens oriundos das classes 

mais desfavorecidas, os que necessitam de ingressar no mercado de trabalho e 

os alunos com insucesso escolar. Predomina assim uma cultura desvalorizadora 

do saber-fazer que mantém uma “hierarquia de prestígio” (Azevedo, 1999), ainda 

hoje presente na sociedade portuguesa. 

Em nome da democratização social e da igualdade de oportunidades, assiste-se, 

nos anos 70, à unificação e massificação do ensino e à consequente ausência 

quase total de formação profissional, não havendo preocupação em adaptar as 

aprendizagens escolares às necessidades do mercado de emprego. No entanto, 

no final dessa década, relança-se a discussão sobre a ligação da escola ao 

mundo do trabalho e a necessidade de preparar os jovens para o exercício de 

uma actividade profissional. Em 1979, é criado o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), que reactiva a acção formativa, integrando as componentes 

do emprego e da formação profissional num modelo estruturado. 

Nos anos 80, o ensino técnico-profissional, lançado nas escolas pelo Ministério da 

Educação em colaboração com o Ministério do Trabalho, pretende a implantação 

de um modelo de cursos profissionais de curta ou média duração (de um a três 

anos após o 9º ano), cuja componente prática seria reforçada por um estágio em 
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empresas. A dificuldade na organização dos estágios e o escasso envolvimento 

das empresas contribuíram para o abandono desta modalidade de formação. 

Paralelamente ao ensino técnico-profissional a funcionar nas escolas secundárias 

do ensino regular, surgiu, em 1984, o sistema de aprendizagem, ou formação 

profissional em alternância, sob a égide do IEFP, modalidade ainda hoje 

procurada por milhares de jovens, demasiados até tendo em conta a capacidade 

de resposta do Instituto.  

Com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, em 1986, o país teve acesso 

ao financiamento de actividades formativas através do Fundo Social Europeu, o 

que permitiu aumentar significativamente a oferta formativa inicial e contínua, 

pública e privada. Associações, empresas e autarquias beneficiaram desses 

apoios e promoveram iniciativas na área da formação. As escolas profissionais, 

criadas em 1989, são um bom exemplo de iniciativa privada ou autárquica que, 

progressivamente, foi-se desenvolvendo em todo o país e hoje constitui uma 

verdadeira alternativa ao ensino secundário regular. Os dados recolhidos no ano 

lectivo 2001/2002 e divulgados pelo Ministério da Educação indicam que cerca de 

30 000 jovens frequentam as escolas profissionais, o que representa 9% do total 

dos alunos do ensino secundário. Se a estes juntarmos os 20% de alunos inscritos 

nos cursos tecnológicos (criados em 1992), podemos afirmar que cerca de um 

terço dos alunos enveredou pelo ensino profissional nos últimos anos, 

percentagem significativa que merece a nossa reflexão.  

Nos anos 80 e 90, foram vários os organismos oficiais criados para desenvolver e 

apoiar o ensino profissional, com destaque para o Gabinete para o Ensino 

Tecnológico, Artístico e Profissional (GETAP), responsável pela criação das 

escolas profissionais, e o Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR) que 

promove a inovação e a qualidade na formação profissional e ao qual foi atribuída, 

entre outras, a responsabilidade da acreditação das entidades formadoras. 

Assistiu-se assim, nas últimas décadas, à promoção e desenvolvimento do ensino 

profissional em Portugal, à semelhança do que aconteceu noutros países da 

Europa. Para citar apenas o exemplo da França, após a Segunda Guerra Mundial, 

foram várias as iniciativas para revalorizar o ensino técnico e profissional: criação 
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dos Collèges d’Enseignement Technique, nos anos 60, dos Lycées professionnels 

e das Filières technologiques des lycées que acolhem cerca de 700 000 jovens, o 

que representa 55% dos alunos do ensino secundário francês actual, sem 

esquecer o sistema dual de aprendizagem (escola e empresa) com 8% dos alunos 

(Troger, 2003). 

Apesar de algumas vozes discordantes que apontam falhas na filosofia, 

concepção e operacionalização do ensino profissional (Azevedo, 1999; Correia, 

2000; Gonçalves, 2002), as políticas actuais continuam a apostar na qualificação 

profissional, quer se trate da formação inicial dos jovens, quer da formação 

contínua ou aprendizagem ao longo da vida, como forma de elevar a qualidade e 

a competitividade das empresas portuguesas. 

 

3 – Modalidades de formação profissional 

Caracterizado por vários autores (entre eles Leclercq, citado por Azevedo, 1999) 

como uma “selva”, tendo em conta a diversidade e dispersão das ofertas 

formativas, o ensino secundário assume um papel de charneira entre a 

escolaridade obrigatória e o ensino superior. Apresenta basicamente dois modelos 

de ensino, com finalidades e organizações diferentes: o ensino geral, direccionado 

para o prosseguimento de estudos superiores, e o ensino técnico e profissional, 

orientado para o exercício de uma profissão. Paralelamente ao ensino profissional, 

existe ainda a formação profissional, afastada da escola, centrada no local de 

trabalho, com intervenção directa dos empregadores que fornecem aos seus 

trabalhadores a preparação necessária para o desempenho de tarefas 

específicas. Este tipo de formação, usual noutros países da Europa, como a 

Alemanha e a Suiça, apesar de existir também em Portugal nalgumas empresas, 

não é muito procurado pelos jovens portugueses após a conclusão do 9º ano. 

Predomina em Portugal uma formação profissional de cariz escolar (o que não 

invalida uma forte ligação ao mundo do trabalho), dirigida a públicos variados: 

jovens que abandonaram o ensino regular ou que pretendem continuar os seus 

estudos secundários numa via mais profissionalizante; diplomados do ensino 

superior à procura de emprego; trabalhadores activos, desempregados, etc. Para 
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este público heterogéneo, existem diferentes tipos de formação, de curta, média 

ou longa duração, inicial ou contínua, com maior ou menor ligação ao mundo do 

trabalho, e que pode conferir certificação profissional a par de uma equivalência 

escolar. A formação profissional em Portugal apresenta-se assim como “um 

mosaico rico de experiências em que quase tudo coexiste” (Cardim, 2000). 

Após a conclusão do 9º ano de escolaridade, os jovens portugueses que 

pretendam enveredar pelo ensino profissional têm quatro modalidades à sua 

escolha: por um lado, os cursos tecnológicos e as escolas profissionais, inseridos 

no sistema educativo e dependentes do Ministério da Educação, e, por outro, os 

cursos de aprendizagem e os de educação e formação, propostos por várias 

entidades formadoras, com destaque para o IEFP, modalidades inseridas no 

mercado de emprego, sob a tutela do Ministério do Trabalho. Cada uma destas 

modalidades de formação tem finalidades, públicos-alvo, avaliação pedagógica e 

certificações diferentes e, no conjunto, constituem uma oferta muito diversificada 

pelas suas características, gestão e entidades envolvidas. 

Os cursos das escolas profissionais, orientados para as necessidades locais, 

regionais e sectoriais, têm a duração de três anos, proporcionam o 

desenvolvimento de competências específicas para o exercício de uma profissão 

e possibilitam o ingresso no mercado de trabalho, através de uma qualificação 

profissional de nível III, ao mesmo tempo que conferem uma habilitação 

académica que permite o acesso ao ensino superior, ou seja, equivalente ao 12º 

ano. Destinam-se a jovens entre os 15 e os 25 anos que pretendam obter “uma 

sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de os preparar para a vida 

activa e para o prosseguimento de estudos” (Decreto-lei 4/98, de 8 de Janeiro). 

Os cursos profissionais funcionam, na sua maioria, em estabelecimentos privados 

de ensino, alguns de pequena dimensão, com projectos próprios e organizações 

específicas, criados em resultado da conjugação de esforços de âmbito local e 

regional. Das 224 escolas contabilizadas em 2003, apenas 18 são públicas, 

sobretudo na área agrícola (Documento orientador da Revisão Curricular do 

Ensino Profissional, 2003).  
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Estes cursos estão sujeitos à tutela científica, pedagógica e funcional do Ministério 

da Educação, apesar de disporem de autonomia pedagógica que lhes permite, 

nomeadamente, uma gestão flexível dos currículos e a organização das 

actividades de acordo com o seu Projecto Educativo. No Decreto-lei 4/98 de 8 de 

Janeiro, explicitam-se os objectivos do ensino profissional: 

Procura-se reforçar a identificação do ensino profissional como uma 
modalidade especial de educação dirigida à estruturação e qualificação 
educativa da formação profissional dos jovens, ao mesmo tempo que se 
procura introduzir no sistema educativo uma via própria de estudos de 
nível secundário alternativa ao ensino secundário regular. 

 

A preocupação dominante do ensino profissional é, por um lado, contribuir para a 

formação integral dos jovens, em pé de igualdade com os alunos do ensino 

secundário regular, e, por outro, facultar-lhes contactos com o mundo do trabalho 

e experiência profissional que lhes permita uma adequada inserção sócio-

profissional. Para tal, é importante a classificação por níveis das qualificações 

obtidas na escola. O Decreto-lei 26/89 de 21 de Janeiro define da seguinte forma 

os técnicos de nível III (segundo tipologia estabelecida pelo Centro Europeu para 

o Desenvolvimento da Formação Profissional – CEDEFOP): 

O nível III compreende o desempenho de trabalho de execução de 
tarefas de exigente valor técnico, que podem ser realizadas de forma 
autónoma, embora enquadradas em directivas gerais e/ou incluir 
responsabilidades de orientação e coordenação, que pressupõem os 
conhecimentos dos processos de actuação. Corresponde a profissionais 
altamente qualificados, chefes de equipa ou técnicos intermédios. 

 

Apesar da valorização dos aspectos técnicos da profissão, a formação de nível III 

atribui igualmente uma grande importância aos aspectos científicos e culturais, daí 

que a estrutura curricular dos cursos profissionais inclua várias componentes: a 

formação sócio-cultural, com disciplinas comuns a todos os cursos (entre os quais 

contam-se a Língua Portuguesa e a Língua Estrangeira I), visa a aquisição de 

competências e atitudes orientadas para o desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, transversais a todos os percursos formativos; a formação científica inclui 

as disciplinas que suportam os perfis profissionais específicos e que portanto 

variam consoante os domínios do saber específicos de cada curso; a formação 

técnica, que representa 50% do total das horas, inclui as disciplinas instrumentais 
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e estruturantes dos perfis de saída de cada curso. Toda esta formação, 

dispensada na escola, completa-se com a formação em contexto de trabalho, nas 

empresas, sob forma de estágios. 

Os cursos profissionais contêm obrigatoriamente um período de 
formação em contexto de trabalho directamente ligado a actividades 
práticas no domínio profissional respectivo e em contacto com o tecido 
sócio-económico envolvente, período que, sempre que possível, deve 
revestir a forma de estágio. (Decreto-lei 4/98 de 8 de Janeiro) 

 

Entre as entidades formadoras inseridas no mercado de emprego, destaca-se o 

IEFP que apresenta duas modalidades de formação: a aprendizagem e a 

educação e formação. Os cursos de aprendizagem desenvolvem-se em 

alternância entre um Centro de Formação Profissional e uma empresa, onde se 

realizam, respectivamente, a formação teórico-prática e a formação prática em 

contexto real de trabalho. A estrutura, conteúdo e duração das componentes de 

educação e formação variam em função do perfil de ingresso de cada participante 

(6º, 9º ou ensino secundário incompleto) e das competências de natureza técnica 

e académica previamente adquiridas. Das duas modalidades, interessa-nos 

conhecer melhor o sistema da aprendizagem, onde se inserem alguns dos cursos 

de turismo, objecto do presente estudo. 

O Decreto-lei 102/84 de 29 de Março lança o sistema de aprendizagem para dar 

resposta aos jovens que, tendo abandonado o sistema educativo sem qualquer 

qualificação ou mesmo certificação vinham engrossar o desemprego juvenil. 

Assim, através deste novo sistema, pretendia-se dotar estes jovens de uma 

qualificação profissional e de experiências reais de trabalho, ao mesmo tempo que 

progrediam nos seus estudos secundários, o que justifica a opção por um figurino 

escolarizado que inclui diversas componentes de formação (sócio-cultural, 

científico-tecnológica e prática). Após doze anos de implementação do sistema, o 

Decreto-lei 205/96 de 25 de Outubro vem reconhecer os “ensinamentos 

decorrentes das práticas dos seus actores”, realçando que: 

A aprendizagem distingue-se entre as diversas ofertas de formação 
profissional inicial pela importância que nela assume a formação em 
situação de trabalho, enquanto processo de aquisição de competências, 
ultrapassando a situação simples de aplicação prática de conhecimentos. 
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A aprendizagem representa assim “uma via alternativa com identidade própria”, 

procurada sobretudo pelos jovens que pretendem realmente ingressar no mercado 

de trabalho após o 12º ano. 

A formação em situação de trabalho, em alternância com a formação na escola, 

realiza-se de forma progressiva, ao longo de todo o processo formativo. Durante 

três anos, o formando fica vinculado à mesma empresa, com a qual se estabelece 

um contrato de formação. 

Por formação em situação de trabalho entende-se a realização de 
actividades profissionais pelo formando, enquadradas em itinerários de 
formação estruturados e sob a orientação de um tutor, inseridas em 
processos reais de trabalho e realizadas junto de pessoas singulares ou 
colectivas que desenvolvem uma actividade de produção de bens ou de 
prestação de serviços. (Decreto-lei 205/96 de 25 de Outubro) 

 

O IEFP, entidade pública a quem compete executar as políticas de emprego e 

formação profissional definidas pelo governo, coordena, supervisiona e controla a 

qualidade da formação dos inúmeros centros ou escolas profissionais acreditados 

que propõem cursos de aprendizagem. 

Desde a sua implementação, o sistema da aprendizagem tem conhecido um 

grande sucesso que se reflecte na taxa de empregabilidade dos seus formandos: 

em 1997, 87% dos formandos tiveram integração na profissão, enquanto 9% 

prosseguiram os estudos; em 1995, 92% dos diplomados deste sistema 

encontraram emprego nos seis meses subsequentes (Cardim, 2000). 

Tal como atrás foi referido, o ensino e a formação profissional em Portugal estão 

organizados num sistema complexo, com várias modalidades, das quais se 

destacam apenas as que se enquadram no presente estudo. Hoje em dia, são 

poucos os que contestam a validade do trabalho realizado pelas escolas 

profissionais e outras entidades, cuja formação não pode ser vista como “uma via 

menor no processo educativo, mas sim como uma via diferente mais ajustada às 

necessidades de formação e valorização profissional de todos os que optaram por 

condicionalismos vários ou vontade própria por ingressar no mundo do trabalho” 

(Dinis, 2000: 5). 
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4 – A ligação escola / empresa 

Como acabámos de ver, o ensino profissional não se esgota na escola. Num 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo e concorrencial, o saber (ou 

saber-fazer) tornou-se um bem precioso que deve ser rentabilizado, de forma a 

permitir ao indivíduo um melhor acesso ao emprego. Para as entidades 

formadoras que pretendam promover o sucesso dos seus formandos, são 

indispensáveis as parcerias com as empresas que asseguram o contacto com o 

mundo do trabalho e complementam a prática iniciada na escola.  

Il faut développer des relations avec les entreprises sous forme de 
partenariats où des acteurs appartenant à des institutions différentes se 
mettent à élaborer en commun une stratégie de travail pour résoudre un 
problème; il implique donc un engagement commun et réciprocité des 
bénéfices escomptés. (Gonnin-Bolo, 2002: 21) 

La vocation d’une entreprise ce n’est pas uniquement de générer des 
profits. L’entreprise aujourd’hui doit s’insérer dans un milieu social et, à ce 
titre-là, devient un partenaire. (Lorcerie, 2002: 37) 

 

Trata-se, portanto, de uma co-responsabilização na formação dos jovens, de um 

compromisso que a maioria das empresas cumpre empenhadamente e que é 

tanto mais difícil de manter quando não há contrapartidas financeiras para as 

empresas. Se as parcerias se mantêm é porque se reconheceu a importância da 

colaboração empresa / escola, integrada numa verdadeira “cultura de formação” 

(Troger, 2004). No entender do autor, este tipo de organização do ensino 

profissional é vantajoso para as empresas, porque podem poupar os custos 

inerentes à formação inicial, dado que, quando os jovens realizam os estágios, na 

maioria dos casos já adquiriram na escola as competências básicas para o 

desempenho das suas funções profissionais. À empresa cabe o 

acompanhamento, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências 

específicas. As empresas representam assim o barómetro do sucesso do ensino 

profissional; são elas que, ao contratarem os jovens já formados, validam as 

competências e os conhecimentos adquiridos. Segundo Marques, “a forma como 

se fizer a inserção na vida activa dos alunos saídos das escolas profissionais é um 

indicador do sucesso deste modelo de formação” (1993: 15). Em última instância, 
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o objectivo final das escolas profissionais / centros de formação é colocar os seus 

formandos no mercado de trabalho, o que se mede pela taxa de empregabilidade. 

Os níveis de empregabilidade dos alunos que frequentam o ensino 
profissional são tanto mais elevados quanto mais inserida está a escola 
no seu meio, o que implica quer a adequação do curso à realidade local, 
quer o envolvimento das empresas e outras organizações no processo 
formativo. (Pardal, 1998: 30) 

 

Todavia, as funções da escola e da empresa não são idênticas, antes se 

completam. À escola cabe a difícil tarefa de conciliar a necessidade da formação 

geral básica (na maioria dos casos deficitária), com a preparação para um saber-

fazer técnico e/ou prático, seu principal objectivo. Essa especialização deve ser 

consistente, para que sejam reconhecidas as competências profissionais, e ao 

mesmo tempo flexível. Os conhecimentos científicos e técnicos tornam-se 

rapidamente obsoletos; é portanto necessário dotar os indivíduos de 

competências individuais que possam ser convertidas em competências 

colectivas, de saberes úteis e eficazes que lhes permitam adaptar-se rapidamente 

às exigências das empresas e aos novos desafios do mercado de trabalho. 

(D’Iribarne, 2003). Assim, no entender de Carvalho (2000), as escolas 

profissionais não devem preparar para uma profissão específica, mas para um 

leque de profissões alargado. Cada vez mais, as escolas devem passar da óptica 

tradicional em que se vende o que se produz (ou seja, formar e procurar a 

colocação dos alunos formados no mercado do trabalho), para uma óptica mais 

actual em que se produz o que se vende (ou seja, formar de acordo com as 

necessidades das empresas).  

Tal como foi enfatizado pelos vários decretos-lei que regulamentam o ensino 

profissional, as escolas e os centros de formação trabalham sobretudo no âmbito 

local e regional e devem adaptar-se às necessidades do mercado do trabalho.  

Uma adequada política de formação exige um bom conhecimento do 
contexto sociológico e empresarial do país e, igualmente, uma noção 
rigorosa da realidade formativa, do seu potencial de adequação àquele 
contexto e dos seus múltiplos limites. (Cardim, 2000) 

 

A maioria das empresas que recebem os estagiários e que representam os futuros 

empregadores é de pequena ou média dimensão; as grandes empresas têm 
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planos de formação integrada e, em geral, não se disponibilizam para receber os 

jovens que requerem um acompanhamento personalizado. Apesar da boa 

vontade, empenho e seriedade reveladas, nem todas as empresas se mostram à 

altura das responsabilidades que lhes são exigidas; sobretudo as micro e 

pequenas empresas têm dificuldades em designar um tutor que acompanhe os 

estagiários, ou por falta de disponibilidade de tempo, ou por deficiente preparação 

académica, ou simplesmente por falta de espaço para permitir ao estagiário 

desempenhar correctamente as suas funções. Dos encontros promovidos para 

debater a ligação escola / empresa e dos contactos informais com os 

representantes das empresas e os tutores ou orientadores de estágio, destaca-se 

a opinião de que a presença dos estagiários é factor de dinamização das 

empresas e motivação para os que lá trabalham. 

Mas o papel das empresas não se deve limitar ao de receptor e controlador das 

aprendizagens; é necessária uma colaboração mais estreita, uma verdadeira 

parceria na definição dos perfis profissionais e na construção dos programas de 

formação, que poderá ser feita através dos tutores das empresas que, 

nomeadamente no sistema de aprendizagem, assistem às reuniões de conselho 

de curso e podem apresentar sugestões quanto aos conteúdos e competências a 

desenvolver. Não raras vezes, são estes profissionais do sector que orientam os 

professores para as verdadeiras necessidades de formação da sua actividade, o 

que permite uma selecção mais criteriosa de competências, conteúdos e 

estratégias.  

A escola deve trabalhar em parceria com as empresas, mas através de 
tutores qualificados que possam estabelecer a ponte entre os dois meios, 
identificando, nomeadamente, as necessidades de competências da 
empresa, para que a escola possa reestruturar continuamente o currículo 
e adaptar-se a essas transformações. (Carvalho, 2000: 6) 

 

Na realidade, as empresas carecem de verdadeiros tutores de formação, ou seja, 

de profissionais disponíveis e com competência para desempenhar o papel de 

formador no terreno. Na maior parte dos casos, as chefias das empresas 

parceiras designam como tutor um funcionário que trabalha na secção ou serviço 

onde o estagiário é colocado, e que tem como tarefa “mostrar-lhe” como se 
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realizam as tarefas, orientá-lo na empresa e ajudá-lo na definição e concretização 

do seu projecto de estágio. Noutros casos, o tutor é o chefe da equipa, o 

responsável pelo sector, o funcionário com mais experiência, ou mesmo o gerente 

ou director da empresa. Em geral, nenhum deles recebeu, previamente, qualquer 

preparação ou formação para o desempenho dessas funções e apenas tem uma 

vaga ideia do plano de estudos dos estagiários.  

Tendo em conta as recomendações para a contratação dos docentes do ensino 

profissional, definidas pelo Decreto-lei 26/89 de 21 de Janeiro, esta deve orientar-

se pelo princípio da adequação às exigências profissionais, e, “para a docência de 

áreas técnicas, dar-se preferência aos formadores que mantenham actividade 

profissional ou empresarial efectiva”. Invertendo a situação, verificamos que são 

muitos os tutores que, paralelamente à sua actividade na empresa, exercem 

funções de formador nas escolas profissionais e nos centros de formação. Será 

eventualmente este o perfil do tutor ideal: alguém que, conhecendo os dois pólos 

da formação, concilia da melhor forma as exigências de ambos e se mostra capaz 

de acompanhar, orientar e formar o jovem estagiário, quer na escola, quer na 

empresa.  

Segundo Maria João Santos, do ISEG (citada por Costa, 1999b: 5), o sistema de 

formação e o mercado de trabalho obedecem a lógicas e a timings diferentes, o 

que justifica alguns desajustamentos entre o que se ensina nas escolas e as 

práticas / necessidades reais das empresas. Torna-se assim fundamental uma 

articulação entre as empresas e as escolas, com vista à definição das 

necessidades de formação e requisitos de qualificação, com as consequências 

que daí advêm na construção dos planos curriculares. É através dos relatórios de 

estágio elaborados pelos alunos que se tornam visíveis essas necessidades, o 

que permite uma constante readaptação dos programas, “um feed-back contínuo 

entre o contexto de trabalho e a sala de aula” (Carvalho, 2000: 6). No entanto, a 

colaboração entre a escola e a empresa deve ser ponderada e relativizada e, 

neste aspecto, concordamos com Elsa Correia que afirma: 

Para a definição dessas necessidades, considera-se importante poder 
contar com o contributo de empresas ou instituições de outro tipo que, a 
nível local e regional possam representar o mundo do trabalho (…) Isto 
não significa, de modo nenhum, que se admita que os conteúdos 
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curriculares possam ser condicionados por pressões originárias de forças 
económicas, neste caso, de quem teria o poder de garantir postos de 
trabalho àqueles cuja formação tivesse contribuído. Para que este tipo de 
cooperação não se desvirtue e não ganhe contornos de submissão dos 
interesses formativos dos alunos aos interesses do mercado, julga-se da 
maior importância que o contributo das empresas e outras instituições, a 
nível do levantamento de necessidades (…) seja sempre enquadrado 
num contexto mais abrangente, no qual se analisem, igualmente, as 
opiniões e contributos de outros actores envolvidos no processo 
educativo. (2003: 8) 

 

Entre estes actores, contam-se os professores e formadores do ensino 

profissional, a quem, como a qualquer outro docente, são exigidas competências 

científicas, técnicas, pedagógicas e sociais, mas também um razoável 

conhecimento do sector de actividade para o qual prepara os seus discentes, o 

que poderá implicar um empenho pessoal na sua autoformação. Igualmente 

importante, é o olhar do professor/ formador sobre os estágios e a mais-valia que 

estes representam em termos pedagógicos e pessoais. Ao permitirem o contacto 

com a realidade dos adultos e o mundo do trabalho, numa lógica e num ritmo 

diferentes dos da escola, os estágios constituem, em geral, momentos de reflexão 

e de definição de percursos de vida para os jovens e cuja importância nem 

sempre é avaliada e valorizada pelos professores / formadores. Para Gonnin-Bolo, 

“les professeurs exploitent peu la richesse de cette expérience et ont tendance à 

gommer cette partie de la formation qui leur échappe” (2002: 20). Segundo esta 

autora, a imersão no mundo do trabalho vai transformar o olhar dos jovens sobre 

o mundo e modificar a sua relação com os saberes. É na empresa que o jovem 

toma consciência do significado e da pertinência das aprendizagens que realizou 

na escola. Telmo Caria apresenta o conceito de aprendizagem significativa, em 

que o conhecimento passa a ser contextualizado em vivências e experiências 

sociais e escolares, o que permite aos alunos articular o novo conhecimento com 

o já adquirido. 

A partir do modo como interpretam este sentido do contexto de 
aprendizagem, os alunos poderão passar a estar em condições de se 
identificarem e se envolverem emocionalmente com a actividade, o que 
permite aplicar, repensar ou redefinir o conhecimento escolar e 
compreender mais facilmente a sua finalidade educativa. (1992: 178) 
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Nas escolas profissionais, nota-se frequentemente que a relação do aluno com o 

saber e o saber-fazer sofre uma evolução positiva; os saberes ganham sentido 

quando estão associados às finalidades e quando são aplicados na prática. Van  

Ek chama a atenção para a importância desse facto :” Il importe aussi que le 

contenu de l’apprentissage soit utilisable de manière pratique, dans les situations 

présentes et à venir, et donc qu’il prépare les apprenants à ce qu’ils rencontrent 

dans la vie réelle” (1988: 27). E o primeiro contacto com a vida real profissional 

acontece nos estágios, durante os quais os alunos/ formandos têm ocasião de 

revelar as suas aptidões específicas e o saber-fazer que desenvolveram na 

escola. A empresa torna-se assim o prolongamento da escola; os alunos-jovens 

transformam-se em trabalhadores-adultos, esbatendo-se desta forma as fronteiras 

criadas pelas relações de idade/ autoridade entre os adultos e os jovens. Esta 

adaptação a novas situações, neste caso profissionais, moldada pelos valores 

transmitidos pela escola, vai ao encontro da opinião de Durand que afirma: 

“Quando o indivíduo defronta uma situação nova, reage não só conforme a 

realidade objectiva, mas também conforme as atitudes, os valores, os 

conhecimentos que adquiriu e que resultam da sua experiência passada” (1982: 

93). 

Ficou certamente demonstrado quão enriquecedoras e proveitosas podem ser as 

relações de cooperação entre a escola e a empresa, cabendo a cada um definir, 

aceitar e comprometer-se a cumprir o seu papel na formação dos jovens. 

 

5 – Caracterização do público-alvo 

Qualquer estudo sobre o ensino em Portugal não ficaria completo sem uma 

caracterização do público ao qual ele se dirige e, no caso do ensino profissional, 

esse retrato é determinante para compreender o que se faz e como se faz nas 

escolas profissionais e centros de formação. 

Os jovens que, no final do 9º ano, enveredam por um curso profissional, vêem-se 

confrontados, aos 15/16 anos, com a difícil escolha de um curso ou profissão, 

numa fase da sua vida em que, cheios de dúvidas sobre o seu futuro, questionam 

valores e pensamentos, numa descoberta da sua personalidade. Pela sua 
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complexidade e implicações pessoais e sociais, essa escolha pode ser 

angustiante, mas, hoje em dia, devido à precaridade do emprego e à rápida 

evolução da sociedade competitiva que exige cada vez mais competências e 

capacidade de adaptação à mudança, as escolhas profissionais já não são 

definitivas. Contudo, devem continuar a ser conscientes, pois é através da 

profissão que o sujeito será capaz de desenvolver as suas aptidões, dar asas à 

sua criatividade e obter reconhecimento social e pessoal (Manica, s.d.). 

Mas até que ponto somos livres na escolha da profissão? Horney responde a esta 

questão, afirmando: 

A sociedade diz ao indivíduo ser livre e independente, poder ordenar a 
vida segundo a sua livre vontade (…) mas o que se diz em tom de 
brincadeira quanto à impossibilidade de escolher os pais, é igualmente 
aplicável à vida em geral, à escolha profissional e ao êxito nela. (1979: 
243) 

 

De facto, são várias as influências que condicionam as nossas opções: o meio 

social, as condições económicas e culturais, a família, os factores psicológicos e 

até a política educativa do país. O meio social em que o jovem se insere cria 

expectativas quanto ao seu futuro profissional. Os cursos e as profissões ganham 

estatutos e prestígio conforme os meios; nuns, valorizam-se os cursos superiores 

clássicos (medicina, direito, engenharia), noutros, dá-se ênfase à capacidade 

técnica que permite a rápida inserção no mercado de trabalho. Um dos factores 

mais relevantes em termos de influência na escolha profissional é o familiar. 

Desde o nascimento, o indivíduo carrega consigo as expectativas depositadas 

nele pela família. Muitas vezes, o jovem escolhe uma profissão para corresponder 

aos desejos dos pais que não puderam estudar ou exercer uma certa profissão, 

ou ainda como forma de ter uma vida diferente (leia-se melhor) da dos pais. Pela 

sua subtileza, essa influência nem sempre é sentida pelos jovens que pensam 

poder escolher livremente, nem mesmo pelos pais, porque é através dos valores 

transmitidos ao longo da vida, e não num momento concreto, que essa influência 

se vai construindo. 

Influenciados ou não pelos pais, os amigos ou os professores, os jovens que 

chegam ao ensino profissional após o 9º ano têm, na realidade, percursos 
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escolares, motivações a atitudes muito diversas que condicionam o seu sucesso e 

a sua futura integração na vida activa. Vários autores têm traçado o retrato destes 

jovens que apresentam em comum algumas características. Na sua maioria, são 

indivíduos que rejeitaram o sistema formal de ensino, onde conheceram o 

insucesso, já passaram pelo 10º ou 11º ano e, tendo chegado à conclusão de que 

o ensino regular pouco tem para lhes oferecer, vêem no ensino profissional “uma 

resposta eficaz, adequada aos [seus] interesses e motivações” (IEFP, 1997: 21) 

Continuamos a viver “numa sociedade que mede o valor humano, atribui respeito 

e reconhece importância através de uma escala do que se atinge no aspecto 

puramente profissional” (Domingos et al, 1986: 56) e por isso os cursos 

profissionais são vistos como a alternativa para os maus alunos, os mais mal 

comportados, os que têm “dificuldades de aprendizagem”, ou seja, uma escola de 

segunda categoria. 

A educação profissional em que o conhecimento prático tem um 
particular destaque face ao conhecimento escolar abstracto, é um ramo 
reservado aos alunos “mais fracos”, o que lhe confere, dentro de uma 
hierarquia de prestígio entre os cursos e os percursos escolares, um 
lugar pouco desejado, dadas as fracas recompensas sociais que lhe são 
associadas. (Azevedo, 1999: 117) 

 

Esta imagem de desprestígio social, associada aos modelos que não conduzem 

directamente aos estudos superiores, isto é, aos empregos com maior prestígio ou 

melhores remunerações, não é exclusiva do nosso país, verificando-se uma visão 

semelhante noutros países, nomeadamente em França, onde são muitos os 

estudos sobre esta temática. 

Aziz Jellab (2002) caracteriza os alunos das escolas profissionais francesas 

dizendo tratar-se geralmente de alunos mais velhos do que a média, com um 

percurso escolar atribulado e dificuldades de integração no sistema. Muitos 

acabam por abandonar a escola, não tendo conseguido adaptar-se às exigências 

deste tipo de ensino. A entrada no ensino profissional é vista com decepção por 

parte dos jovens que se sentem obrigados pela orientação escolar a enveredar 

por esta via; sentem-se (ou alguém os faz sentir) como se não tivessem 

capacidade para mais nada. “Se estamos aqui, é porque não pudemos entrar 

noutro sítio; é porque não sabemos fazer mais nada”. (declaração de um aluno, 
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citada pelo autor, p. 29). Assim, é a impossibilidade de prosseguir estudos gerais 

(por falta de aproveitamento, por pressões familiares ou escolares) e não a 

vocação que conduz a maioria dos jovens ao ensino profissional. 

A realidade portuguesa é diferente da francesa porque os nossos conselhos de 

turma não são conselhos de orientação escolar como em França. Não são os 

professores que obrigam os alunos a deixar o ensino regular, mas aconselham, 

sugerem às famílias, certamente com boas intenções, mas muitas vezes 

baseados em falsas ideias e desconhecimento da realidade das escolas 

profissionais e centros de formação, o que leva Thuriet a afirmar que “Un certain 

nombre d’idées reçues sur les lycées professionnels sont véhiculées par des gens 

qui n’y ont jamais mis les pieds” (2002b: 51) 

Considerados os “excluídos do sistema” (não por vontade própria mas porque o 

próprio sistema os empurrou de forma compulsiva para este tipo de ensino, 

quando não lhes reconhece capacidade para prosseguir estudos mais 

generalistas), são muitos os alunos que acabam por ter sucesso nas escolas 

profissionais, o que se traduz igualmente por uma melhoria significativa do seu 

comportamento social, fruto de uma maior motivação para a aprendizagem. 

Les exemples ne manquent pas d’élèves arrivés avec des dossiers 
déplorables et inquiétants, tant au plan pédagogique que comportemental 
qui ont, semble-t-il, été en mesure de canaliser leur énergie de manière 
plus positive, et qui réussissent par la suite de façon surprenante, tant 
dans leurs résultats scolaires que dans leur comportement social à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. (Thuriet, 2002a: 20) 

 

De facto, na opinião de Jellab (2002), a relação com os outros deriva da visão que 

os alunos têm da vida escolar e social, em consonância ou em oposição. Muitos 

afirmam que o ensino profissional os ajuda a tornarem-se mais adultos e 

responsáveis; é este também o discurso dos professores sobre os efeitos de uma 

aprendizagem mais significativa, com finalidades práticas, mais virada para o 

mundo real. 

Les enseignants font preuve d’imagination, de détermination et de 
patience pour leur proposer une formation et un complément d’éducation, 
leur permettant d’intégrer dans les meilleures conditions possibles le 
marché du travail. (Troger, 2004: 17) 
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Para lutar contra a desmotivação e a falta de perspectivas de futuro de alguns 

destes jovens, os professores “instrumentalizam” os saberes, mostrando para que 

servem na vida profissional. De acordo com Hespel (2002), a chave da motivação 

encontra-se na relação entre a escola e o meio, mas também na definição do 

estatuto dos alunos das escolas profissionais que devem ser vistos como jovens 

adultos que pretendem desenvolver uma actividade profissional e, para tal, 

precisam de um olhar permanente e rigoroso sobre o seu trabalho que lhes 

permita tornarem-se cidadãos valorizados, orgulhosos e confiantes nas suas 

capacidades. Mas nada disto é possível se a imagem do ensino profissional 

continuar a ser denegrida pelos próprios professores do ensino regular que 

ignoram as realidades desta modalidade de ensino e para lá empurram os alunos 

que os incomodam ou que lhes dão mais trabalho. Felizmente, esta imagem de 

insucesso e indisciplina está a mudar e já são muitos os jovens que escolhem o 

ensino profissional por gosto.  

Com o intuito de verificar na prática algumas das ideias veiculadas pelos autores 

sobre os alunos das escolas profissionais, a autora do presente estudo realizou 

um inquérito em Dezembro de 2004 junto de 61 alunos do 1º ano da Fundação 

Escola Profissional de Setúbal, que representaram 48,8% dos alunos inscritos nos 

seis cursos a funcionar em 2004/2005 nessa escola. Apresentamos aqui alguns 

dos resultados do inquérito cujo guião pode ser consultado no apêndice 1. 

Em relação à idade, há um número cada vez maior de alunos com 15 anos, que 

corresponde aos que nunca reprovaram até ao 9º ano, mas continuamos a ter 

alunos mais velhos, já na casa dos 20 anos, tendo a mais velha 27 anos. 

Recorde-se que se trata de alunos do 1º ano dos cursos profissionais de nível III 

que equivale ao 10º ano. Esta situação também tem vindo a alterar-se nos últimos 

anos, e isso devido aos critérios de selecção dos alunos que passou a ser feita 

pelo Ministério da Educação, e não pelas escolas profissionais, e que se baseia 

sobretudo na idade e no aproveitamento até ao 9º ano. Assim, cada vez mais, 

estas escolas assumem-se como o prolongamento natural do 9º ano e não como 

as “escolas do refugo”. 
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Para terem direito à propina mínima (50€ mensais em vez de 100€), os alunos 

candidatam-se a uma bolsa de formação atribuída pelo Ministério da Educação, 

que varia entre os 2600€ e os 3200€ anuais (consoante os cursos) e que é gerida 

pela escola. Esta nova modalidade de “recrutamento” dos alunos poderá vir a ser 

uma mais-valia para a escola, dado que, havendo alunos mais motivados e com 

melhor aproveitamento, o sucesso escolar nas escolas profissionais poderá 

aumentar. Por outro lado, este processo de selecção poderá estar a afastar deste 

tipo de ensino alunos mais velhos, com percursos escolares irregulares, mas com 

motivação e empenho, para os quais as escolas profissionais representam a 

última oportunidade. É neste sentido que vai a opinião de Bernstein apresentada 

por Domingos et al:  

A necessidade de explorar a capacidade intelectual, imposta pela 
industrialização, leva ao estabelecimento de processos de selecção, 
patentes ou encobertos, que aumentam a proporção de alunos que 
obtêm diplomas, o que desenvolve sentimentos de fracasso nos alunos 
menos aptos, conduzindo eventualmente à sua alienação. (1986: 129) 

 

Para além dos alunos “mais problemáticos”, este sistema irá certamente afastar 

os alunos mais carenciados, provenientes de classes sociais mais desfavorecidas 

cujas famílias não poderão pagar os cerca de 500€ anuais de propinas (pouco 

menos do que o ensino superior), sem contar com as outras despesas (material 

escolar, passes sociais, refeições, etc.), o que tem levado alguns professores a 

afirmarem que “se o ensino profissional é parte integrante do ensino secundário, 

logo não faz sentido que os alunos paguem qualquer propina” (Costa, 1999b: 5). 

A questão do financiamento das escolas profissionais, considerado por muitos 

como “inadequado e irracional”, é de extrema importância, pois, da sua 

adequação e eficácia, depende o futuro destas escolas. Na opinião de Santana 

Castilho, em artigo publicado no Público, em Janeiro de 2005, “é imperioso que o 

poder perceba que as escolas profissionais podem começar a fechar”, por falta de 

meios financeiros para se manterem abertas (a maioria delas vê-se obrigada a 

recorrer aos créditos bancários para fazer face às despesas correntes e aos 

salários dos professores, devido ao atraso com que recebem as contribuições do 

estado). O pagamento de propinas nas escolas profissionais levanta, por outro 
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lado, algumas interrogações sobre a justiça social do actual regime de 

financiamento, que Santana Castilho coloca da seguinte forma: 

A que título estes alunos pagam o que os colegas não pagam? Com que 
justiça social os que se aprestam a contribuir rapidamente para a 
formação do rendimento interno bruto, mediante formações mais curtas e 
mais baratas e tendo por remuneração pessoal valores menores pagam, 
enquanto os que permanecem no sistema de formação muitos mais anos 
e vão fruir benefícios pessoais superiores não pagam? (2005) 

 

Esta questão vem provar que a principal preocupação do ensino profissional, 

neste momento, é mais de ordem financeira do que pedagógica. 

Continuando com a análise dos resultados dos inquéritos, vejamos o percurso 

escolar dos alunos inquiridos. Cerca de 33% afirma nunca ter reprovado, 

enquanto 39% diz ter reprovado no 3º ciclo; cerca de 28% já passaram pelo 

ensino secundário (inclusive 12º ano), tendo optado por “voltar atrás” e tirar um 

curso profissional. Estas últimas percentagens justificam a média de idades mais 

elevada do que em escolas regulares: os percursos são diferentes, mas as 

decisões podem ser mais conscientes. 

Uma ideia comum é que os alunos das escolas profissionais tiveram um passado 

de indisciplina que justifica o seu insucesso escolar. Neste inquérito, 86,8% dos 

alunos afirmam ter tido pequenos ou nenhuns problemas de comportamento no 

seu passado escolar. Menos de 1% afirma ter reprovado por faltas. 

Na questão “Como teve conhecimento da Escola”, cerca de 64% dos alunos 

inquiridos afirmam que foi através de amigos e/ou familiares que frequentam ou 

frequentaram a escola, e 70% confirmam que esta escola foi a sua primeira 

escolha nesse ano lectivo. As razões da sua escolha repartem-se entre “Tem boa 

reputação”, “Tem um ensino de qualidade” (com 50% das respostas) e “Tem o 

curso que eu queria” (60%). É nítida a influência dos amigos e familiares que, 

tendo frequentado a escola, pressupõe-se que com sucesso, a recomendam a 

outros. Quanto às razões da escolha, a qualidade do ensino parece ser um factor 

fundamental na decisão dos alunos. Alguns alunos afirmam ter seguido o ensino 

profissional por sugestão da psicóloga escolar, o que prova a importância dos 

serviços de aconselhamento vocacional nas escolas. 
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A maioria dos alunos (67%) procura um curso que corresponde aos seus 

interesses; trata-se pois de uma decisão reflectida e que tem por base uma forte 

motivação. Muitos alunos que já frequentaram o ensino secundário regular 

afirmam que preferiram recomeçar o 10º ano porque a área em que estavam “não 

lhes dizia nada”. 

Na questão sobre a escolha de um curso profissional, as respostas estão mais 

divididas: 49% mostra intenção de trabalhar após o curso. Esta intenção é 

reforçada pelas respostas: “Porque quero aprender uma profissão” (41%); 

“Porque é mais fácil do que o ensino regular” (34%) e “Porque é um curso prático” 

(30%). Só uma observação em relação à convicção de que o ensino profissional é 

mais fácil: a experiência da autora ao longo dos anos indica que esta opinião 

(manifestada por alunos do 1º ano, em Dezembro) nem sempre se mantém ao 

longo do curso, sobretudo após os períodos de estágio em que o aluno é 

confrontado com o mundo do trabalho e as suas dificuldades. O sistema modular, 

subjacente a este tipo de ensino, apesar de algo facilitador, impõe rigor e 

disciplina aos alunos que têm de obter aprovação em mais de 120 módulos, o que 

significa que, para concluir o curso, o aluno não pode ter qualquer insucesso. 

As últimas questões prendiam-se com a opinião dos encarregados de educação e 

dos alunos sobre o curso. 88% dos encarregados de educação apoiam a escolha 

dos seus educandos e 72% dos alunos mostram-se satisfeitos com o curso que 

frequentam. No ano lectivo anterior, apenas cinco alunos desistiram da escola, o 

que representa uma taxa de abandono mínima. De realçar que os alunos afirmam 

terem sido eles a optar pelo ensino profissional. Os pais apenas “concordam e 

apoiam”. Em síntese, podemos afirmar que, apesar de a média de idades rondar 

os 17 anos (16,78), a tendência é para haver alunos cada vez mais novos e com 

um percurso escolar regular, para os quais o ensino profissional representa a 

oportunidade de tirarem um curso prático que os prepara para a vida activa e que 

corresponde aos seus interesses. 
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6 – Potencialidades e fraquezas 

Tornou-se consensual, na última década, valorizar as potencialidades do modelo 

educativo das escolas profissionais (Marques, 1993; Canhão et al, 1996; Pardal, 

1998, entre outros), atendendo, sobretudo, ao sucesso escolar e profissional dos 

seus alunos. São vários os aspectos positivos que se destacam: em primeiro 

lugar, a interacção entre a sociedade civil e o mundo empresarial de que já demos 

conta; em termos de funcionamento interno, a autonomia pedagógica que permite 

uma melhor adaptação dos currículos às necessidades locais e, que, logo, 

acrescem as hipóteses de uma colocação no mercado de trabalho; a pequena ou 

média dimensão das escolas onde vigora “o espírito pedagógico de rigor, de 

esforço e de forte capacitação humana e profissional [e onde existe] uma grande 

atenção à evolução de cada aluno” (Azevedo, 2002); a tónica no desenvolvimento 

do saber-fazer, potencial factor de motivação para os jovens desencantados com 

o ensino regular; a implementação do modelo de progressão modular que, apesar 

de não estar a ser aplicado na sua essência, permite a existência de diferentes 

ritmos de aprendizagem, numa mesma turma, ao mesmo tempo que acresce a 

responsabilidade, a autonomia e o empenho dos alunos que devem concluir todos 

os módulos do seu plano de estudos. 

O sistema modular, definido como “o desmembramento, em partes autónomas, de 

uma estrutura curricular coesa, autónoma e não dispersa, que é percorrida a ritmo 

pessoal (Canhão et al, 1996: 21), é assim considerado um elemento facilitador das 

aprendizagens, ao acompanhar o ritmo de cada indivíduo e ao reconhecer as 

competências pessoais adquiridas noutros contextos, formais ou informais.  

Sabemos que o sucesso do ensino profissional não decorre apenas da 
qualidade da sua matriz curricular e, muito menos, dos programas das 
disciplinas. O sucesso deve-se sobretudo à integração e vivência do 
aluno num projecto educativo consistente, com uma dinâmica 
pedagógica muito própria, capaz de atender a ritmos diferenciados, 
proporcionando o desenvolvimento da auto-estima, atitudes, 
comportamentos e competências ao longo dos três anos. (Penim, 2003) 

 

Todavia, apesar das qualidades e potencialidades que lhe são reconhecidas, o 

ensino profissional não é a panaceia para os males do ensino secundário, nem 

resolve todos os problemas do insucesso escolar. Continuam a existir 
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discrepâncias entre o que se ensina na escola e as necessidades das empresas; 

persiste o “mito da tarefa prática” (Hespel, 2002) que afasta os jovens da reflexão 

e de um maior esforço intelectual, o que não favorece a auto-estima e a 

valorização do saber; verificam-se ainda casos de abandono escolar e 

desmotivação e, sobretudo, continua a ser um ensino “desvalorizado e sem 

reconhecimento social” (Carvalho, 2000: 6). Nem sempre os jovens saídos das 

escolas profissionais e centros de formação encontram empregos compatíveis 

com as suas qualificações e vêem-se empurrados para trabalhos com baixas 

remunerações que não valorizam os saberes adquiridos na escola. Existe assim 

um desperdício de mão-de-obra qualificada, por falta de resposta do mercado de 

emprego. Esta constatação levou autores como Azevedo (1999) a afirmar que o 

ensino profissional é uma “falácia” e a defender que se deve apostar na 

desespecialização e unificação dos percursos escolares, no reforço da formação 

geral e no abandono da profissionalização. A oferta do ensino técnico e 

profissional ficaria então fora do sistema escolar porque aí é que a especialização 

é mais fácil, rápida e barata. 

O debate vai certamente continuar entre os defensores e os que combatem o 

ensino profissional, mas tal discussão escapa ao âmbito deste trabalho. 
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Capítulo II – O ensino das línguas para fins específicos: 
fundamentos teóricos 

 

1 – As línguas na formação profissional 

Na introdução do presente estudo, destacou-se a importância da aprendizagem 

das línguas enquanto facilitadora dos contactos pessoais e profissionais na União 

Europeia, o que vai ao encontro da opinião de Kornbeck: “as línguas pertencem 

às qualificações ou competências particularmente importantes para se viver na 

Europa” (1999: 35). Este autor defende a ideia de que as competências 

linguísticas são “qualificações-chave” que permitem a aquisição de outros saberes 

e a interacção no plano social e profissional: “as pessoas multilingues aprendem 

facilmente, são capazes de se adaptar e ser flexíveis, e possuem, por isso, 

qualidades apreciadas pelos empregadores” (1999: 35). 

O desenvolvimento do multilinguismo e o reforço da aprendizagem das línguas 

revestem-se assim de uma particular importância, tendo em conta o seu impacto 

na competitividade da economia, tal como é sublinhado na Comunicação da 

Comissão Europeia sobre essa matéria: 

L’Union Européenne met en place une économie hautement compétitive. 
(…) Pour commercer avec des sociétés implantées dans d’autres Etats 
membres, les entreprises européennes ont besoin de compétences dans 
les langues de l’Union Européenne et dans celles de nos autres 
partenaires commerciaux dans le monde. (…) Des compétences dans 
plusieurs langues multiplient les débouchés sur le marché de l’emploi, 
notamment par la possibilité de travailler ou d’étudier dans un autre Etat 
membre. (2005: 10) 

  

Do enfoque no interesse em melhorar as competências linguísticas dos cidadãos 

europeus, depreende-se a necessidade de impulsionar o ensino das línguas na 

formação profissional.  

Esta ideia não é nova. Os primeiros trabalhos do Conselho da Europa no domínio 

das línguas visavam um público adulto que pretendia utilizar as línguas na sua 

vida quotidiana, para satisfazer necessidades comunicativas imediatas em 

contextos privados ou profissionais. A criação dos “níveis limiares” veio dar 

resposta a esse objectivo, ao fornecer as bases para a aquisição de uma 
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competência comunicativa que permitisse ultrapassar as barreiras linguísticas e 

culturais. No projecto europeu, a aprendizagem das línguas sempre foi visto como 

um processo para a vida inteira, não apenas reservado aos jovens estudantes, 

mas a todos os que pretendessem abrir-se aos outros e a novas culturas. 

Posteriormente, os “níveis limiares” forneceram a base para um projecto, baseado 

nas necessidades de comunicação no mundo do trabalho, e que foi apresentado 

no Simpósio de Sintra, em 1989, pelos representantes dos países membros do 

Conselho de Cooperação Cultural. Aí foram definidas as prioridades para o 

próximo projecto europeu para as línguas, sendo uma delas a aprendizagem das 

línguas com orientação profissional (em inglês VOLL ou Vocationnally oriented 

Language Learning) que rapidamente conheceu um grande desenvolvimento 

europeu. Tomou-se então consciência da importância da competência linguística, 

a par da competência profissional, como forma de favorecer a mobilização dos 

trabalhadores entre vários países, os contactos entre colegas de trabalho e com 

os parceiros económicos.  

O Simpósio de Sintra recomenda a introdução das línguas estrangeiras nos 

programas de formação profissional: 

L’internationalisation de l’industrie et du commerce (…) fait de la 
compétence en langue étrangère un aspect de plus en plus nécessaire 
de la compétence professionnelle. [On recommande] d’introduire un 
élément important de langue étrangère dans tous les programmes de 
formation professionnelle (citado por Egloff e Fitzpatrick, 1997: 44). 

 

Salienta-se ainda a importância de combinar a competência profissional em língua 

estrangeira com o desenvolvimento pessoal, a aquisição de uma consciência 

cultural e de um saber-fazer social, como destacam os mesmos autores: 

L’apprentissage des langues à orientation professionnelle devient partie 
intégrante d’un processus éducatif qui s’étend sur la vie entière et 
combine des savoir-faire professionnels à un épanouissement personnel, 
un éveil culturel et des aptitudes sociales. (1997: 44) 

 

Na sequência do Simpósio de Sintra, foram constituídos grupos de trabalho 

internacionais que, partindo da análise das necessidades e das motivações dos 

aprendentes, elaboraram módulos de formação, materiais pedagógicos e guias 

metodológicos que visavam dotar os aprendentes dos meios linguísticos e 
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culturais necessários a uma participação activa numa Europa cada vez mais 

alargada. 

Egloff e Fitzpatrick, coordenadores da colectânea de artigos resultantes dessa 

cooperação internacional, expressam claramente o objectivo comum desses 

trabalhos como “une préoccupation pour les besoins langagiers des personnes 

(essentiellement jeunes) en formation et au travail, et le désir d’élaborer des 

exemples concrets pour les aider (ainsi que leurs enseignants) à trouver les 

moyens d’y répondre” (1997: 45). A tomada de consciência colectiva do potencial 

político, económico e educativo da aprendizagem das línguas para fins 

profissionais permitiu o desaparecimento de muitos entraves à implementação 

dos programas de formação, a partir do momento em que se tornou claro que 

“l’apprentissage des langues étrangères, fondé sur les principes humanistes du 

Conseil de l’Europe, est un objectif réalisable aussi dans le contexte 

professionnel” (1997: 46). 

Efectivamente, existem profissões e sectores de actividade para os quais o 

conhecimento, para não dizer o domínio, das línguas estrangeiras torna-se vital, 

pois nele assentam as suas práticas profissionais quotidianas, e dele pode 

depender parte do seu sucesso, como é o caso do turismo. Pelo seu impacto 

fundamental na economia portuguesa actual, e tendo em conta a elevada 

percentagem de turistas estrangeiros que recebe todos os anos, o sector do 

turismo mostra-se cada vez mais exigente quanto às competências linguísticas 

dos seus trabalhadores e à preparação que recebem na sua formação inicial nas 

escolas profissionais e centros de formação. A resposta das instituições de 

formação tem necessariamente de se mostrar à altura dessas exigências. 

 

2 – Língua geral versus língua para fins específicos 

Os professores de línguas dos cursos profissionais vêem-se perante situações de 

ensino-aprendizagem com características específicas, que irão suscitar muitas 

interrogações e implicar opções pedagógico-didácticas diferenciadas. Algumas  

das principais questões que se colocam são, entre outras: que uso vai ser feito 

dos conhecimentos linguísticos adquiridos, que tipo de língua ensinar, que 
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conteúdos seleccionar, segundo que estratégias e com que materiais, como 

avaliar? Kornbeck considera que, nos cursos profissionais, a par do ensino de 

uma língua geral de comunicação interpessoal, deve existir o ensino das 

especificidades da linguagem técnica, cujo vocabulário deve ser mais preciso que 

na linguagem corrente. 

Se é importante dominar as línguas no mercado de trabalho, também é 
evidente que todo o ensino das línguas específicas para uma profissão 
deveria ser adaptado às necessidades da mesma. (1999: 41) 

 

A fronteira que separa a língua geral da língua para fins específicos (LFE) não é 

fácil de traçar e definir; ora se afirma, ora se esbate, num vaivém constante entre 

teorias linguísticas e práticas pedagógicas, entre os conteúdos, os objectivos e as 

metodologias. O conceito de língua geral, também designado por língua corrente 

ou língua comum, surge paralelamente ao de LFE, por um efeito de 

complementaridade. Para vários autores, não existe uma verdadeira dicotomia 

entre língua geral e LFE, definindo-se a segunda pela negativa da primeira: tudo o 

que não é língua geral é específico. Este critério linguístico de distinção entre os 

dois tipos de língua não convence todos os linguistas que continuam a discutir as 

relações entre ambos. 

Le système linguistique, le code, est le même pour tout le monde mais 
chaque locuteur procède à un découpage différent d’après la situation de 
communication dans laquelle il se situe, les opérations, les intentions de 
communication à réaliser. (Binon e Verlinde, 2004: 1) 

 

A língua geral é vulgarmente entendida como o sistema de comunicação verbal 

utilizado nas diversas situações da vida quotidiana por uma comunidade 

linguística. Dirigida a todos os tipos de público, a língua geral corresponde à que é 

ensinada na escola básica e secundária, nas suas diversas componentes 

(fonética, fonológica, gramatical, lexical, etc.): “The primary goal of language 

teaching is enabling students to use the language to communicate. 

Communication envolves using language functions as well as grammar 

structures.” (Larsen, citado por Ferrão et al, 1996: 26) Caracteriza-se por uma 

grande variedade temática e, do ponto de vista metodológico, procura o equilíbrio 

entre as competências orais e escritas e uma abordagem dos factos 
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civilizacionais (Cuq, 2003). O ensino da língua geral apoia-se em materiais 

diversos, nomeadamente nos manuais escolares, e é gerido pelo professor, de 

forma mais ou menos rígida e autónoma, de acordo com um programa que lhe é 

imposto do exterior, pelo poder político ou institucional, e que define os objectivos, 

conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, limitando-se muitas vezes o 

professor a cumprir o que os outros estabeleceram (Adragão, 2004). O objectivo 

do ensino da língua é dotar os aprendentes de capacidades gerais que lhes 

permitam enfrentar adequadamente as situações do quotidiano.  

Ninguém recusa a ideia de que o objectivo essencial da educação 
linguística é a aquisição e desenvolvimento do conjunto de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e capacidades que permitem, nas 
nossas sociedades, um desempenho adequado e competente nas 
diversas situações e contextos comunicativos da vida quotidiana. 
(Lomas, 2003: 14) 

 

Há quem pense que o conhecimento linguístico adquirido através do ensino da 

língua geral pode ser transferido para qualquer contexto e é suficiente para se 

poder enfrentar situações não familiares em que se usam tipos de discurso e 

termos específicos, como é o caso das situações de comunicação em contexto 

profissional. Na prática, tal não se verifica, pois os conhecimentos adquiridos 

através de um ensino generalista da língua não permitem uma comunicação 

eficaz nesses contextos. Todavia, revelam-se indispensáveis e constituem a base 

a partir da qual se ensina e se aprende as especificidades dos discursos 

profissionais. Assim, há já várias décadas que os linguistas reflectem sobre o 

ensino-aprendizagem da LFE e no que o distingue do ensino-aprendizagem da 

língua geral, com o intuito de ir ao encontro de determinados tipos de público com 

necessidades próprias, de forma a que estes saibam usar a língua para atingir os 

seus objectivos sociais e profissionais. 

Alors qu’auparavant le français langue étrangère se focalisait sur la 
communication quotidienne ainsi que sur la culture et la rencontre des 
cultures, le français sur objectifs spécifiques nous renvoie à la rencontre 
de deux mondes : outre le monde lié au français général, il y a le monde 
des métiers, du réel économico-social, avec ses spécificités. (Berchoud e 
Rolland, 2004: 5) 
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De acordo com os autores, do encontro entre estes dois mundos resultou uma 

coexistência que teve consequências em termos do ensino-aprendizagem da 

língua estrangeira. 

Segundo Hutchinson e Waters, a LFE não constitui uma língua à parte, com 

metodologias e materiais próprios, mas uma abordagem das línguas baseada no 

aprendente e nas razões que o levam a aprender uma língua estrangeira. 

ESP is not a matter of teaching ‘specialised varieties of English’. The fact 
that language is used for a specific purpose does not imply that it is a 
special form of the language, different in kind from other forms (…) 
Understood properly, it is an approach to language teaching, which is 
based on learner need (…) in which all decisions as to content and 
method are based on the learner’s reason for learning. (1987: 18-19) 

 

Segundo estes autores, o que distingue a língua geral da LFE não é a existência 

de necessidades específicas por parte dos aprendentes, mas a consciência 

dessas necessidades, o que irá determinar a selecção dos conteúdos e das 

metodologias. 

What distinguishes ESP from General English is not the existence of a 
need as such but rather an awareness of the need. If learners, sponsors 
and teachers know why the learners need English, that awareness will 
have an influence on what be acceptable as reasonable content in the 
language course and, on the positive side, what potential can be 
exploited. (1987: 53) 

 

Assim, não se poderá dizer que o ensino-aprendizagem da LFE utiliza 

metodologias e actividades didácticas diferentes das usadas no ensino da língua 

geral - até porque, hoje em dia, ambas se enquadram na abordagem comunicativa 

das línguas - mas sim as metodologias e estratégias mais adequadas aos seus 

objectivos. Fundamentalmente, o que distingue a LFE, para além do tipo de 

público visado (geralmente um público adulto em formação académica ou 

profissional ou já inserido no mercado de trabalho), são os objectivos da formação 

(a definir de acordo com o uso que é feito da língua, o tempo disponível para a 

formação, as necessidades de aprendizagem, etc.), as situações de comunicação 

(contexto profissional ou académico), as competências a desenvolver, os 

conteúdos lexicais e civilizacionais, os documentos e outros materiais 

pedagógicos utilizados, etc. (Robert, 2002). O ensino da língua geral preocupa-se 
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igualmente com estas questões, mas resolve-as de maneira diferente, porque os 

contextos e as condições de ensino-aprendizagem são outros e merecem uma 

resposta à medida, tal como sublinha Gisèle Kahn: 

Point de FOS [français sur objectif spécifique] en effet sans l’étude des 
conditions dans lesquelles s’effectue son enseignement : le contexte 
géographique, le contexte institutionnel, la proximité ou l’éloignement des 
langues en présence, le domaine d’application ultérieur des 
connaissances acquises. (2004: 186) 

 

O ensino das línguas estrangeiras para fins específicos apresenta-se assim como 

uma vertente da Didáctica de Línguas, não autónoma do ponto de vista 

metodológico, mas que cria o seu próprio espaço de actuação: 

Le FOS n’est pas un domaine séparé du FLE [Français langue étrangère] 
mais un sous-champ de FLE par les limites qu’il impose dans l’espace de 
ce qui est enseignable.  (Mangiante e Parpette, 2004: 159) 

 

Com início nos anos 50 e um grande desenvolvimento nos anos 70, este tipo de 

ensino surge da necessidade de adaptar o ensino da língua a públicos adultos 

que desejam adquirir ou aperfeiçoar as suas competências linguísticas numa 

actividade profissional ou nos seus estudos superiores. Inscreve-se numa 

perspectiva funcional do ensino-aprendizagem: o objectivo da formação 

linguística não é o domínio da língua em si, mas o acesso a um saber-fazer 

linguístico em situações profissionais ou académicas (Cuq, 2003: 109). 

Caracteriza-se por uma grande diversidade de contextos de ensino-

aprendizagem, objectivos e práticas, condicionados por aspectos sociais, 

culturais, económicos e políticos. Mangiante e Parpette consideram que o grande 

interesse da LFE reside na sua coerência e na ligação explícita que estabelece 

entre as necessidades dos aprendentes e os objectivos a que se propõe. “Le FOS 

travaille au cas par cas, métier par métier, en fonction des demandes et des 

besoins des publics précis” (2004: 17). 

A relação entre a língua geral e a LFE tem implicações didácticas que ainda hoje 

são fonte de discussão. De que forma e em que momento deve intervir a língua 

geral numa formação especializada; que conteúdos devem ser abordados em 
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primeiro lugar, em suma, onde passa a fronteira entre uma e outra, são algumas 

das questões que continuam a colocar-se. 

Após esta apresentação em traços largos do que distingue o ensino da língua 

geral e o da LFE, e para melhor compreender o difícil caminho e a evolução do 

ensino da LFE ao longo das últimas décadas, iremos recordar as várias etapas e 

designações por que passou. 

 

3 – A evolução de um conceito  

3.1 As origens do ensino da língua para fins específicos 

Durante séculos, da Antiguidade até meados do século XX, aprender línguas 

estrangeiras foi considerado um símbolo de cultura e erudição, algo que se fazia 

por curiosidade, prazer ou prestígio, sem que houvesse uma verdadeira 

necessidade para tal estudo. O método de ensino mais generalizado – apelidado 

de tradicional ou de gramática-tradução – baseava-se no estudo dos grandes 

autores da literatura, no conhecimento das regras de uma gramática normativa e 

na aprendizagem de listas de vocabulário que iriam ser utilizadas nos exercícios 

de tradução e na construção de frases avulsas de aplicação das normas 

gramaticais, sem contexto comunicativo. A preocupação dos professores de 

línguas não ia além da leitura e tradução dos textos, “pouco lhes interessando que 

[os alunos] falassem as línguas que aprendiam, para além dos diálogos fechados 

que a interpretação de tais textos permitia” (Adragão, 2004: 3). Não existia então 

uma concepção da língua como instrumento de comunicação, nem se 

considerava o aprendente como utilizador da língua. 

A 2ª Guerra Mundial trouxe consigo profundas alterações na forma de agir e de 

ver o mundo e até o interesse por aprender línguas se modificou quando surgiu a 

necessidade de ensinar línguas aos milhares de soldados que entravam em 

contacto com as populações de outros países. Este facto obrigou a uma reflexão 

e reformulação dos métodos de ensino das línguas em que se dava primazia à 

eficácia da comunicação e ao seu lado mais prático e imediato.  
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Com o fim da guerra e o consequente desenvolvimento da actividade científica, 

técnica e económica, surgem novos públicos que desejam aprender línguas 

estrangeiras, nomeadamente o inglês, com objectivos bem concretos: vender os 

seus produtos, ler manuais de instruções, estabelecer contactos comerciais, 

actualizar os seus conhecimentos científicos e técnicos, tomar contacto com 

bibliografia especializada na sua esfera de estudos. A grande novidade desta 

realidade está na consciência que este público possui das suas necessidades e 

de como as satisfazer: “All these and many others needed English and, most 

importantly, they knew why they needed it.” (Hutchinson e Waters, 1987: 6) 

Assim, o ensino da LFE não aparece como um movimento coerente, mas como 

um fenómeno resultante de pressões exteriores - as do público aprendente – e 

como reacção às necessidades do novo mercado económico, fruto de uma 

crescente e gradual globalização. Perante este cenário de novos desafios, a 

Didáctica não podia ficar indiferente: “Quand le public et la langue sont 

spécialisés, l’enseignement doit s’y configurer” (Challe, 2002: 31). 

Paralelamente às crescentes solicitações do público, surgem inovações no campo 

da Linguística e da Psicologia que vêm contribuir para a definição da LFE. 

Tradicionalmente, a Linguística focalizava a sua atenção na descrição das regras 

gramaticais e na estrutura das línguas. Nos anos 70, o interesse dos linguistas vai 

também recair sobre as variantes contextuais da língua em uso, partindo da 

observação de que cada categoria profissional possui as suas próprias 

características linguísticas. Se estas forem estudadas, então será mais fácil 

construir as bases de um programa de ensino da língua para grupos particulares 

de aprendentes. Focalizada no inglês, esta máxima citada por Hutchinson e 

Waters (1987: 8) poderá ser aplicada a qualquer outra língua ( “Tell me what you 

need English for and I will tell you the English you need”) e tornou-se no lema da 

LFE. 

Sensivelmente na mesma época – em finais dos anos 60 – novos 

desenvolvimentos em Psicologia contribuíram para a consolidação da LFE ao 

enfatizarem a relevância dos interesses, necessidades e motivações de cada 

aprendente na eficácia da sua aprendizagem. 
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O ensino da LFE surge assim da conjugação de vários factores que apontam para 

a necessidade de uma especialização do ensino-aprendizagem das línguas. 

Tanto investigadores anglo-saxónicos como franceses debruçaram-se sobre essa 

matéria e procuraram dar resposta à diversidade das solicitações do público, 

apesar de as preocupações não serem as mesmas para as duas línguas. 

Enquanto o desenvolvimento do ESP se prendia com a expansão da língua em 

várias áreas do saber e do saber-fazer e a internacionalização da actividade 

económica, o FFE (francês para fins específicos) visava prioritariamente a 

expansão da língua francesa no mundo e o alargamento da área de influência 

económica da França. 

Atendendo ao tema do presente trabalho, focalizado na língua francesa, iremos 

apresentar apenas a evolução do ensino do francês para fins específicos e, 

através de uma perspectiva histórica, destacar a continuidade das ideias por 

detrás das aparentes rupturas. 

 

3. 2 Da língua de especialidade ao FFE 

Qualquer disciplina científica, incluindo a Didáctica, deve analisar a sua 

terminologia, distinguindo os objectos que a constituem e que são fruto da 

evolução das problemáticas e do aparecimento de novos saberes. As 

denominações alteram-se com o tempo e assiste-se a uma banalização dos 

termos de uso corrente, como se fossem transparentes e compreendidos por 

todos (Holtzer, 2004). Foi o que aconteceu com a variedade de designações para 

uma realidade aparentemente semelhante: o ensino da língua para fins 

específicos. 

Se hoje parece haver consenso sobre a utilização da sigla FOS (français sur 

objectifs spécifiques), ao longo dos anos, falou-se em língua de especialidade, 

francês científico e técnico (anos 60), francês instrumental, francês funcional 

(anos 70), francês para fins específicos (a partir dos anos 80), e, nos últimos 

anos, em francês das profissões, francês das comunicações especializadas, etc. 

Em 1993, Lehmann considera que a diversidade de denominações não se deve 

apenas à evolução da Didáctica, mas, sobretudo, à incidência nos tipos de 
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discurso ou variedade das línguas, nas competências que se pretende trabalhar, 

nos objectivos ou no público. Na sua opinião, nenhuma das designações permite 

abarcar todos os parâmetros que contempla, o que poderá justificar a busca 

constante por uma designação diferente e mais precisa. 

A partir dos anos 60, o ensino do francês língua estrangeira começa a sentir os 

primeiros sinais de declínio face à ampla divulgação do inglês. Preocupados com 

essa situação, linguistas e políticos desviam a sua atenção para os novos 

públicos emergentes na esfera económica e científica, sobretudo nos países em 

vias de desenvolvimento e nas ex-colónias francesas. Aparecem assim as 

primeiras publicações – Français fondamental pour les Mathématiques, 

Vocabulaire général d’orientation scientifique e Français scientifique et technique 

– que reúnem o léxico específico das várias disciplinas, apresentado sob forma 

de listas de vocabulário e de terminologias científicas e técnicas a um público 

especialista no assunto. Do ponto de vista metodológico, o “francês científico e 

técnico” privilegia o léxico, sem ter em conta os contextos ou situações 

comunicativas. Nos anos 70, com Beacco e Darot, aparecem os primeiros 

estudos sobre o discurso científico (tipologia e organização dos textos, 

competência textual ou discursiva dos aprendentes, coerência textual, etc.). 

Paralelamente a esta denominação, surge a expressão genérica “língua de 

especialidade” que ainda hoje é utilizada.  

Le terme générique “langue(s) de spécialité(s)” constitue une notion 
purement linguistique, utilisée depuis les années 60, pour désigner les 
langues utilisées dans des situations de communication orales ou écrites 
qui impliquent la transmission d’une information, d’un champ 
d’expérience particulier, d’une discipline, d’une science, d’un savoir-faire 
lié à une profession déterminée, etc. (Binon e Verlinde, 2004: 1) 

 

Mangiante e Parpette (2004) consideram que o francês de especialidade designa 

as metodologias dirigidas aos públicos específicos que estudam francês numa 

perspectiva profissional ou universitária, ou seja, colocam a tónica no tipo de 

público e no seu contexto de aprendizagem. No entanto, para estes autores, 

deve-se evitar a designação “língua de especialidade”, por não ser rigorosa; na 

realidade, o que existe são discursos diferenciados e não uma língua diferente. 
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Ainda nos anos 70, assiste-se à expansão do chamado “francês instrumental”, 

nas universidades da América Latina, cujo objectivo prioritário é o 

desenvolvimento da competência de leitura de textos científicos em língua 

francesa e que fazem parte das obras de consulta dos estudantes. A língua é 

assim vista como uma ferramenta, um instrumento, que permite realizar tarefas 

concretas como interpretar, resumir, esquematizar, discutir um texto, etc. 

Contudo, o seu carácter utilitário não está isento de críticas e, em 1975, nos 

textos oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, encarregue da 

política linguística externa do país, surge a denominação de “francês funcional” 

que reflecte as novas orientações para o ensino do FLE: “On apprend le français 

pour en faire quelque chose” (Lehmann et al, 1980: 5). Para Porcher, no seu 

célebre artigo Monsieur Thibaut et le bec Bunsen (1976): 

Le français fonctionnel est celui que l’on enseigne en fonction d’un but et, 
en ce sens, il dépasse largement le français scientifique et technique ou 
les langues de spécialité, même si ceux-ci en constituent un aspect 
essentiel. (…) L’important est que les candidats à l’apprentissage du 
français langue étrangère ont des objectifs professionnels beaucoup plus 
précis qu’autrefois. (citado por Goes e Zamfir, 2004: 115) 

 

Elaborados pelo Conselho da Europa a partir dos anos 70, os niveaux-seuils (ou 

níveis limiares) fornecem ao francês funcional o essencial dos seus fundamentos 

teóricos e metodológicos (actos de fala, funções, autenticidade da língua, 

necessidades comunicativas, etc.), enquanto os discursos oficiais insistem na 

necessidade de adaptação às exigências de um “público novo” que deseja 

aprender francês como meio de aceder a uma especialização científica e técnica, 

daí que se intensifique a cooperação com os parceiros económicos privilegiados 

da França, através do envio de professores para esses países, da criação de 

filmes de divulgação das novas experiências didácticas, da realização de 

seminários e congressos internacionais e da publicação de inúmeros materiais 

pedagógicos. Datam desta época as primeiras obras sobre o francês do turismo 

ou dos negócios. Do ponto de vista teórico, proliferam os estudos dos linguistas 

de que Approches d’un français fonctionnel (Revista ELA, nº 23, 1976) é um 

exemplo. 
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Desde o início, o ensino da língua funcional apresentou-se como um domínio onde 

a política, a economia e a didáctica tinham a sua palavra a dizer, mas nem 

sempre houve sintonia nas opiniões, nos timings e na concretização das ideias. 

Para os políticos, o francês funcional representou uma nova orientação na política 

de divulgação do francês e de promoção da língua, com vista à valorização da 

imagem da França no estrangeiro; para os linguistas, foi uma oportunidade para 

apresentar as novas correntes metodológicas que iriam conduzir à abordagem 

comunicativa. Para o francês funcional, o elemento central é o público e a análise 

das suas necessidades em língua estrangeira que se traduzem em objectivos 

funcionais prévios à construção de um programa de ensino, centrado no 

aprendente e na diversidade das situações de aprendizagem, os quais 

determinam a escolha dos conteúdos, das metodologias, da avaliação, etc. 

Porcher (1976) define da seguinte forma o francês funcional: 

Il s’agit en réalité d’une refonte complète de l’enseignement du FLE où 
l’on se décide enfin à partir des objectifs (…) pour mettre en place, de 
façon seconde,  les outils pédagogiques adéquats à l’atteinte de ces 
objectifs. L’important n’est pas tant que l’enseignement de la langue porte 
sur de nouveaux domaines: ce qui compte c’est bien plutôt la nouvelle 
perspective méthodologique dans laquelle il s’inscrit. (citado por 
Lehmann, 1993: 99-100) 

 

Todavia, esta nova concepção de FLE não conseguiu cumprir a sua missão de 

travão ao recuo mundial do francês e não teve, no terreno, a aceitação esperada, 

devido sobretudo às resistências dos professores, habituados a metodologias 

mais tradicionais. Os próprios autores de materiais têm consciência das 

dificuldades que vão encontrar na prática, junto dos professores. 

D’autres caractères de ce matériel, liés à l’évolution méthodologique de 
ces dernières années, pourront déconcerter l’enseignant habitué à des 
méthodes traditionnelles aussi bien que celui habitué à l’utilisation des 
méthodes audiovisuelles ou audio-orales; tout particulièrement sans 
doute ce qui touche à la détermination des contenus linguistiques 
d’apprentissage et, corrélativement, à l’organisation des progressions. 
(Lehmann et al, 1980: VIII) 

 

Apesar do seu carácter inovador, o francês funcional não escapou às críticas: 
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L’expression “français fonctionnel” n’a pas grand sens en termes 
didactiques, contrairement à l’expression “enseignement fonctionnel du 
français”: par delà les différences de publics et de contenus, est 
fonctionnel tout enseignement mettant en œuvre des pratiques qui sont 
en adéquation avec les objectifs assignés. (…) Il n’y a donc pas de 
langages, et encore moins de langues, fonctionnels, mais des 
enseignements plus ou moins fonctionnels de tel ou tel aspect langagier 
dans telle ou telle situation. (Lehmann, 1993: 99) 

 

A partir dos anos 80, a expressão Français sur objectifs spécifiques (FOS), 

decalcada do inglês English for specific purposes (ESP), surge como a 

denominação mais genérica, mantendo-se os princípios do ensino funcional: de 

facto, o desaparecimento deste último como terminologia didáctica não significa o 

abandono da noção nem dos seus conceitos-chave. A mudança terminológica 

deve-se, antes de mais, ao reconhecimento de uma evidência – não existe ensino 

da língua sem objectivos específicos, sem a sua utilização em situações 

concretas da vida real – e à mudança do ponto de vista: são os objectivos de 

aprendizagem que determinam as opções metodológicas, os conteúdos, as 

competências a desenvolver, etc. “Ce terme met surtout l’accent sur les objectifs à 

atteindre, moins sur les moyens d’y parvenir” (Lehmann, 1993: 41). Sublinha-se 

assim a ideia de que não se trata de uma língua particular (um francês “especial”), 

mas de usos particulares da língua em função de uma finalidade. Do ponto de 

vista metodológico, Mangiante e Parpette consideram que “Le FOS [est] 

qualitativement l’expression la plus aboutie de la méthode communicative. (2004: 

159). 

Um estudo referido por Holtzer (2004) mostra que o ensino do francês para fins 

específicos continua a ser uma realidade cada vez mais procurada pelas 

empresas que fazem pedidos muito concretos, no âmbito da auto-aprendizagem, 

da formação individualizada ou da certificação e validação de competências. A 

diversidade de propostas coloca aos linguistas novas questões e desafios (sobre 

as estratégias de aprendizagem, o grau de especificidade dos programas, o lugar 

da cultura, etc.). Estas questões são importantes para o ensino das línguas 

estrangeiras em geral, mas o ensino para fins específicos deverá encontrar 

respostas particulares.  
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Apesar das diferenças de pontos de vista de cada etapa desta evolução, existem 

pontos em comum e conceitos-chave que merecem atenção. Antes mesmo de se 

falar em aspectos pedagógicos e didácticos, interessa conhecer as pessoas, ou 

seja, quem ensina e para quem. 

 

4 – O perfil do professor e o público-alvo do FFE 

Dizer que o professor de FFE é, antes de mais, um professor de língua parece 

uma banalidade óbvia; contudo, são muitos os casos relatados um pouco por todo 

o mundo em que tal não se verifica. Sobretudo nas ex-colónias francesas e nos 

países mais afastados da França, é comum recrutar especialistas das disciplinas 

científicas e técnicas que possuam um razoável conhecimento da língua francesa 

e transformá-los em professores de FFE.  

De acordo com Christophe Galian, “ces professionnels ne sont pas d’emblée 

compétents pour enseigner le français; il ne suffit pas d’être médecin et 

francophone pour enseigner le français médical” (2004: 76). Outra situação 

comum é contratar um falante nativo, sem qualquer formação específica em 

línguas, segundo a falsa crença de que qualquer um é capaz de ensinar a sua 

própria língua. Exceptuando estes dois casos limites, que só se justificam pela 

falta de professores especializados, a maioria dos professores de FFE são 

professores de Francês Língua Estrangeira, ou seja, professores de língua geral, 

que, à partida, não receberam qualquer formação específica quer em FFE, quer 

nas áreas onde vão leccionar, mas que revelam uma grande capacidade de 

autoformação e de adaptação às situações. “Les atouts d’un bon professeur de 

FOS sont assez difficiles à identifier, car il s’agit principalement d’aptitudes 

psychologiques, de motivation, de curiosité scientifique, de capacité 

d’autoformation” (Galian, 2004: 76). 

Hoje em dia, qualquer professor que siga uma abordagem comunicativa, face à 

heterogeneidade do público aprendente de línguas estrangeiras, deverá ser 

capaz de fazer o levantamento das necessidades comunicativas, analisar os 

contextos educativos, avaliar o nível de competências dos aprendentes, adaptar e 

criar materiais, escolher as actividades em função dos objectivos, da idade e dos 
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conhecimentos dos aprendentes. Tal como o professor da língua geral, também o 

de LFE deve desenvolver estas competências. Todavia, a tarefa do primeiro está 

mais facilitada, dado que o público a que se dirige a língua geral é bastante mais 

conhecido, as suas necessidades já foram identificadas e tidas em conta nos 

programas e nos manuais que o professor utiliza. O professor de LFE encontra-se 

muitas vezes face a um público cujas necessidades devem ainda ser estudadas, 

inserido em contextos técnicos e profissionais pouco conhecidos, confrontado 

com exigências externas (por exemplo das empresas), e frequentemente sozinho 

para resolver as dificuldades que vão surgindo, a falta (ou desadequação) de 

programas e materiais, etc. Assim, o professor de LFE tem de investir na sua 

autoformação, esforçando-se de forma autónoma para construir um saber eficaz e 

adaptado às suas necessidades. Apesar de não se lhes exigir conhecimentos 

aprofundados sobre as áreas técnicas e científicas, “[Language for specific 

purposes ou LSP] teachers must have a certain knowledge of the professional 

area our students are going to be working in.” (Acosta, 2003: 3). Odile Challe 

partilha desta opinião, ao afirmar: “l’enseignant n’est pas obligé de posséder 

toutes les connaissances scientifiques ou professionnelles de son public. En 

revanche, il doit y faire régulièrement appel” (2002: 23). 

Ao professor de FFE não se exige que dê uma aula de uma disciplina técnica ou 

científica em francês, mas sim que ensine a comunicar nas situações 

profissionais ou académicas com que os aprendentes vão ser confrontados. Para 

tal, ele vai ter de pesquisar, documentar-se, falar com os profissionais do sector, 

analisar os documentos do ponto de vista didáctico, realizar inquéritos junto dos 

aprendentes, etc.  

L’intérêt principal de ces questionnaires est de permettre à l’enseignant 
concepteur de mieux connaître le passé pédagogique de ses futurs 
apprenants et de prendre conscience de l’idée qu’ils se font de leur 
niveau en français et de leurs besoins langagiers. (Mangiante e Parpette, 
2004: 31) 

 

Para a aquisição desse saber essencial e a produção de um ensino 

verdadeiramente eficaz, o ideal seria poder trabalhar em parceria com os 

professores das disciplinas específicas; todavia, essa colaboração nem sempre é 
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fácil, pois, segundo Galian “ces deux mondes ne savent pas travailler ensemble” 

(2004: 80), por receio mútuo de ingerência do outro no domínio que lhe é próprio. 

No entanto, esses contactos interdisciplinares constituem sempre uma mais-valia 

para o professor de LFE. Para Esteban e Cañado (2003), essa colaboração é 

imprescindível porque o professor de LFE, ao ter familiaridade com a área de 

especialização do aprendente, estará mais apto a escolher os conteúdos, os 

materiais e as estratégias mais adequadas às necessidades do público. Segundo 

as autoras, essa falta de competência pode ter uma influência negativa na 

eficácia do curso, correndo-se o risco de transformar um ensino que se pretende 

específico em ensino da língua geral, ou de haver um excesso de improvisação, 

de bricolage méthodologique, segundo a expressão de Gisèle Holtzer (2004). 

Mas essa colaboração não se esgota na parceria com os outros professores, 

antes ganha uma nova dimensão junto dos aprendentes. De facto, o ensino da 

LFE coloca o professor, habitual detentor do saber, numa situação 

potencialmente embaraçosa que é a de estar perante um público que é mais 

competente do que ele em termos técnicos, científicos ou profissionais. Os papéis 

tradicionais invertem-se: aqui são os aprendentes que ensinam ao professor os 

meandros da sua especialidade. Cabe ao professor, numa atitude de humildade, 

de curiosidade e de real desejo de formação, tirar um partido pedagógico desta 

situação invulgar.  

Il faut redonner un sens pédagogique à ce renversement de situation. 
Pour une fois, ce sont les étudiants qui auront à apprendre quelque 
chose au professeur et l’effort qu’ils auront à faire pour être clairs, 
compréhensibles et didactiques constitue à lui seul un exercice 
potentiellement très riche, parce que les étudiants seront contraints de 
mobiliser toutes leurs compétences linguistiques pour faire passer un 
message scientifique. C’est finalement le but recherché. (Galian, 2004: 
77) 

 

Para não se sentir inferiorizado perante os aprendentes pela sua falta de 

conhecimentos, o professor deverá preparar-se convenientemente; quanto mais 

especializado for o domínio, maior deve ser a preparação, para não cair na 

banalização e na vulgarização dos materiais escolhidos, eventualmente pouco 

interessantes para especialistas muito mais avançados. Mesmo os domínios que 

aparentemente requerem menos conhecimentos específicos, por estarem mais 
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próximos do quotidiano, como é o caso do turismo, exigem uma pesquisa e uma 

reflexão em termos didácticos, tal como salientam Mangiante e Parpette:  

Se référer à son expérience personnelle est intéressant mais la 
démarche, pour être efficace, nécessite d’y réfléchir avec outils de la 
didactique, c’est-à-dire, sortir de l’impression globale pour la lire en 
termes de situations de communication, d’activités langagières, 
d’attitudes des locuteurs, etc. (2004: 26) 

 

Mas ao professor de LFE não se pedem só conhecimentos nos domínios 

linguístico e técnico; para um ensino eficaz, ele deve estar familiarizado com as 

dimensões cognitivas da aprendizagem, dado que o público-alvo do ensino da 

LFE, sobretudo o não cativo, possui características próprias em termos da sua 

relação com a aprendizagem (más experiências no passado, afastamento da 

escola, falta de métodos e técnicas de estudo, etc.) que devem ser tidas em conta 

aquando da concepção do programa de formação. 

Em síntese, são muitos os professores de Língua Estrangeira que encaram com 

alguma apreensão o ensino da LFE, por receio de não estarem à altura das 

exigências das instituições e dos públicos específicos, sobretudo quando o tempo 

que lhes é dado para se prepararem é demasiado curto, tendo em conta todo o 

trabalho preliminar necessário. De facto: 

Il semble qu’à ces enseignants l’impossible soit demandé: être un 
excellent connaisseur en français général (et en culture du même nom) et 
un enseignant familier des termes, des procédures, des situations de 
communication en usage dans telle ou telle spécialité, en même temps 
qu’un enseignant sensibilisé à ce que sont l’apprentissage et la cognition. 
(Berchoud, 2004: 58) 

 

Caracterizar o público-alvo do ensino da LFE não é tarefa fácil, dada a diversidade 

de casos com que nos deparamos. De facto, cada grupo de aprendentes possui 

características que lhe são próprias e que vão condicionar o ensino da língua. 

Heterogeneidade é a palavra-chave: diferentes perfis profissionais e/ou 

académicos, motivações e aspirações que variam com os indivíduos e as 

situações de aprendizagem, níveis de formação linguística que vão da iniciação à 

especialização, disponibilidade e atitudes perante a aprendizagem muito diversas, 

etc. 
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Face a esta disparidade de públicos, o professor de LFE trabalha caso a caso e, 

para tal, vai ter de analisar vários parâmetros. Antes de mais, há que distinguir o 

estatuto do aprendente, factor de grande importância para a determinação da 

motivação e do tempo disponível para a aprendizagem. Temos, por um lado, o 

público cativo, geralmente jovens adultos em formação profissional ou académica, 

numa instituição de ensino de nível secundário ou superior, e, por outro, o público 

não cativo, constituído por adultos activos, oriundos dos meios empresariais ou 

académicos que, por razões diversas, necessitam de aprender ou aperfeiçoar os 

seus conhecimentos em língua estrangeira. 

O público cativo, em geral, dispõe de tempo para a aprendizagem (que pode ir de 

um semestre a vários anos lectivos), possui competências de aprendizagem, é 

relativamente homogéneo na sua formação de base ou nas suas intenções (por 

exemplo: adquirir competências de leitura e interpretação de textos da sua 

especialidade e/ou instrumentos linguísticos que lhe permitam comunicar com 

clientes estrangeiros ou realizar um estágio fora do país), mas heterogéneo 

quanto aos seus conhecimentos linguísticos, dado não serem estes os critérios 

que presidem à constituição dos grupos.  

Por se tratar de um público cativo, a quem a língua estrangeira é geralmente 

imposta pela instituição de ensino/ formação, nem sempre existe uma grande 

motivação para a sua aprendizagem, sobretudo quando o aprendente não lhe 

reconhece uma utilidade imediata. Vários autores abordam esta questão da 

motivação ao relatarem experiências com jovens de cursos profissionais ou 

universitários que, não reconhecendo na aprendizagem da língua estrangeira uma 

possível mais-valia na sua futura carreira profissional, não investem o suficiente 

no seu estudo, o que leva Goes e Zamfir a afirmar que: “dans tous les cas, 

l’institution organisatrice était plus persuadée de l’utilité des cours que les 

apprenants” (2004: 117). Todavia, mesmo o público cativo poderá estar motivado 

para a LFE se houver, da parte do professor, a preocupação em definir as 

prioridades linguísticas dos estudantes e em adaptar a sua metodologia caso a 

caso, tendo em conta as necessidades particulares de cada grupo de 

aprendentes. A aplicação prática dos conhecimentos em situações do interesse do 

estudante (por exemplo: redigir um curriculum, simular uma entrevista para um 
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emprego ou um contacto com um cliente) pode ser um estímulo para a 

aprendizagem e um factor de motivação. As principais dificuldades para o 

professor advêm da eventual indefinição profissional dos estudantes, provenientes 

por vezes de cursos e áreas diferentes. Torna-se assim difícil definir interesses e 

objectivos comuns, para além da aprendizagem da língua com fins instrumentais. 

Por outro lado, nem sempre se verifica a desejada colaboração com os 

professores das áreas, que poderiam dar um contributo valioso para a definição 

das necessidades em língua estrangeira dos seus alunos. 

O público não cativo é muito mais heterogéneo e coloca aos professores desafios 

maiores. Os aprendentes individuais são raros e têm geralmente objectivos e 

necessidades concretas que devem ser satisfeitos a curto prazo. A título de 

exemplo, citemos o académico ou profissional que vai participar num encontro 

internacional, o estudante que vai frequentar um curso no estrangeiro, o estudioso 

que precisa de consultar obras numa língua que não domina ou o quadro de uma 

empresa que vai assinar um contrato com um cliente estrangeiro. Para este tipo 

de público, o professor terá de construir um programa por medida, centrado 

apenas nas necessidades expressas, e que tenha em conta as características 

pessoais do aprendente, como a idade, a sua formação, estatuto social, 

disponibilidade, etc.  

L’enseignement-apprentissage doit faire acquérir en général le plus 
rapidement possible, des savoirs, savoir-faire et comportements limités 
mais suffisants et ceux-là seuls qui rendent l’apprenant capable de faire 
face aux situations dans lesquelles il se trouvera et seulement celles-là, 
dans sa vie professionnelle. (Richterich, 1985: 48) 

 

A situação mais frequente em públicos não cativos é a constituição de pequenos 

grupos de aprendentes ligados entre si pelo saber-fazer (têm a mesma profissão 

ou exercem as mesmas funções), pela situação profissional (pertencem à mesma 

empresa ou sector de actividade) ou pelos objectivos (aprender francês jurídico, 

apresentar uma comunicação num congresso ou receber visitantes estrangeiros). 

Na maioria dos casos, este público mostra-se interessado e motivado, apesar das 

suas inúmeras lacunas linguísticas, porque sente a necessidade da formação. A 

heterogeneidade dos conhecimentos poderá ser difícil de gerir por parte do 
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professor, mas a sua tarefa é facilitada pela comunhão de saberes e de interesses 

que permite centrar o ensino-aprendizagem nas necessidades imediatas dos 

aprendentes. 

Apesar de interessado em aprofundar os seus conhecimentos na área das 

línguas, o público não cativo pode não tomar a iniciativa da sua formação. 

Efectivamente, são muitas vezes as empresas e as instituições estatais que 

contactam as escolas ou institutos de línguas com pedidos concretos e 

específicos de formação para os seus colaboradores. Cabe às instituições e aos 

professores estudar os pedidos e dar-lhes resposta.  

Conscientes das potencialidades deste novo mercado, são os próprios institutos e 

centros de formação que, cada vez mais, se antecipam aos pedidos das empresas 

e oferecem cursos à la carte, estandardizados, que vão ao encontro dos públicos 

de LFE previamente identificados. São já frequentes os cursos de français des 

affaires, français juridique, français du tourisme, em França ou no estrangeiro, 

que, durante algumas semanas, propõem a aprendizagem ou a reciclagem dos 

conhecimentos em língua francesa necessários ao exercício das várias profissões. 

É grande a diversidade dos pedidos e das ofertas. Concordando ou não com o 

aproveitamento económico em torno da aprendizagem da LFE, o facto é que se 

faz uma aposta nestes novos públicos que esperam da parte dos professores e 

das instituições uma resposta adequada às suas expectativas. 

 

5 – A construção de um programa de LFE 

Comecemos por comparar duas situações de ensino-aprendizagem.  

Na primeira, ao professor de língua geral de uma instituição de ensino regular, são 

atribuídos grupos de alunos que se encontram num determinado ano de 

aprendizagem e, teoricamente, num certo nível de conhecimentos. As perguntas 

que se colocam de imediato são: qual é o programa em vigor, qual é o manual 

adoptado, quem vai leccionar o mesmo nível?  

Segunda situação: ao professor de LFE, num instituto de línguas, escola 

profissional, centro de formação ou instituição de ensino superior, é proposta a 
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leccionação da língua estrangeira a grupos específicos de aprendentes, com 

necessidades e objectivos concretos, cujo perfil pessoal e linguístico não é 

(totalmente) conhecido. Nesta situação, as questões formuladas anteriormente 

sofrem algumas alterações e poderão ser muito mais numerosas: quantos são e 

quem são os aprendentes, o que pretendem, quanto tempo dura o curso, onde vai 

decorrer a formação, existe algum programa (do Ministério da Educação ou 

elaborado pela instituição) para este curso, quais são os recursos disponíveis 

(incluindo manuais e outros materiais didácticos), quem são os professores que 

leccionam ao mesmo curso?  

Como se pode depreender destes dois exemplos apresentados de forma 

estereotipada, as situações de ensino-aprendizagem são bastante diferentes e 

exigem atitudes e tomadas de decisão que colocam o professor numa posição 

mais ou menos confortável. No primeiro exemplo, a tarefa do professor está 

facilitada, dado que foram outros a assumir a concepção e elaboração dos 

programas e manuais, cabendo ao professor a gestão criativa, “subversiva” (nas 

palavras de Moirand, 1982), de algo que já está feito. O professor de LFE vê-se 

muito mais “desacompanhado” e perdido, porque pouco lhe é dado à partida. Mais 

do que gestor, ele começará por ser um analista e um conceptor; o que não existe 

ou não se adequa será da sua responsabilidade criar ou adaptar. A diferença 

entre as duas situações reside sobretudo no grau de autonomia, responsabilidade, 

criatividade e reflexão exigido aos professores. Em ambos os casos, é 

indispensável reflectir sobre as condições de ensino-aprendizagem e responder às 

questões propostas por Moirand (1982: 44): a quem, onde, quando, o quê, porquê 

e como ensinar?  

Il s’agit devant une situation d’enseignement-apprentissage dans laquelle 
on se trouve impliqué en tant que participant, de décrire et d’analyser les 
différents paramètres de cette situation. A qui, où et quand on va 
enseigner, ce que l’on va enseigner, pourquoi, comment, quand et où on 
va l’enseigner: répondre à ces interrogations permet de concevoir un 
enseignement de la communication en fonction des données recueillies 
aux différentes étapes de la démarche. (1982: 44) 

 

A autora refere que, desde os primeiros trabalhos do Conselho da Europa, nos 

anos 70, tornou-se banal analisar as necessidades comunicativas antes da 
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elaboração dos objectivos dos programas (quer se trate de língua geral, quer de 

LFE), sugerindo então a recolha de informações junto dos aprendentes, das 

instituições e dos próprios professores, com vista à escolha das estratégias, à 

construção dos materiais e à avaliação.  

Atendendo a que, frequentemente, são os próprios professores de LFE que 

elaboram os seus programas e concebem os seus materiais, são vários os 

autores que apresentam os parâmetros e as etapas a ter em conta na elaboração 

dos cursos de LFE, o que representa uma preciosa ajuda para o professor que se 

vê sozinho perante situações que não domina. Mesmo os públicos cativos, 

inseridos num contexto escolar, podem representar um desafio para o professor 

pelo uso particular que irão fazer da língua (por exemplo, para desempenhar 

determinadas funções profissionais, para poder ler bibliografia do seu domínio 

científico, para apresentar uma comunicação, etc.). 

Para Le Ninan e Miroudot (2004), é indispensável analisar cada situação de 

ensino-aprendizagem para se poder determinar as suas características e assim 

elaborar a formação que melhor responda às expectativas dos aprendentes, 

responsabilidade essa que deve ser partilhada pelas instituições de ensino e os 

docentes de LFE e que se revela de extrema dificuldade sem a consciência do 

que deve e pode ser feito. 

Les apprenants de FOS ont des besoins langagiers précis, professionnels 
ou d’études, auxquels les formations doivent répondre avec le maximum 
d’efficacité. Il est donc nécessaire d’analyser puis de prendre en compte 
les différentes caractéristiques de chaque situation d’enseignement – 
apprentissage, car elles influencent une formation au niveau de sa 
conception puis de son déroulement et de son animation. (…) Le choix de 
la démarche curriculaire standard, avec ses phases clairement délimitées 
(détermination des objectifs pédagogiques après l’analyse des besoins, 
sélection des expériences d’apprentissage, incluant les styles 
d’apprentissage et choix d’un dispositif d’évaluation) apparaît comme la 
meilleure solution pour assurer la qualité des formations. (2004: 114) 

 

Assim, cada vez que o professor está perante um novo curso de formação ou um 

novo grupo de aprendentes, impõe-se uma reflexão sobre as variáveis que 

condicionam o ensino-aprendizagem e que deve preceder a elaboração de 

programas específicos. Essas variáveis são, segundo estes autores: o ritmo, a 

duração, o modo de aprendizagem, o local e o número de aprendentes. 
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O ritmo, intensivo ou extensivo, deve ser escolhido em função do uso mais ou 

menos imediato das aprendizagens em língua estrangeira e do tempo disponível 

para tal. O primeiro adequa-se a um público não cativo, aos profissionais que, 

rapidamente, necessitam de adquirir competências de comunicação que lhes 

permitam enfrentar uma situação concreta. Dispõem de um tempo relativamente 

curto para a formação, mas mostram-se receptivos a um ritmo rápido e exigente. 

O problema maior reside na eventual heterogeneidade dos conhecimentos 

linguísticos, impeditiva de uma progressão igual para todos. Aos estudantes em 

formação profissional ou académica que aprendem a língua estrangeira 

paralelamente a outras disciplinas, convém um ritmo extensivo que permite uma 

aprendizagem mais diversificada, alargada no tempo e com efeitos a médio ou a 

longo prazo. 

O modo de aprendizagem, presencial ou à distância, realizado de forma mais ou 

menos autónoma, com o recurso eventual às novas tecnologias da informação, 

influi igualmente na elaboração dos programas, na escolha das metodologias e 

dos materiais. 

O local de formação é outro factor a ter em conta, pela influência que pode ter na 

aprendizagem deste tipo de público específico. As formações encomendadas 

pelas empresas decorrem geralmente no próprio local de trabalho, quer por 

economia de tempo e comodidade dos trabalhadores, quer pelo ambiente familiar 

que propicia. Para o professor, a escolha desses locais facilita a contextualização 

das situações e o acesso aos materiais e documentos profissionais, para além de 

poder beneficiar de um ambiente menos hostil para os aprendentes. O reverso da 

medalha é que nem sempre os locais são os mais adequados a situações de 

ensino-aprendizagem, pela exiguidade de espaço e escassez de materiais e 

recursos didácticos. 

Em certas escolas profissionais e centros de formação, é possível ensinar a LFE 

nos locais onde se desenrola a formação prática. Por exemplo, o professor de LFE 

pode aproveitar uma aula prática de cozinha, de serviço de restauração ou de 

estética para ensinar vocabulário específico ou contextualizar diálogos 

profissionais. 
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Igualmente importante é o número de aprendentes, sobretudo quando se opta por 

um ritmo intensivo. As vantagens de um grupo reduzido são óbvias: ensino mais 

individualizado e atento às necessidades de cada um, tempo para uma 

participação efectiva e uma melhor dinâmica de grupo. Por outro lado, a 

diversidade de experiências profissionais, aliada ao desigual nível de 

conhecimentos linguísticos, poderá ser uma mais-valia para o ensino da LFE, pela 

partilha e entreajuda que proporciona. O ensino a grupos demasiado restritos, ou 

mesmo a um só indivíduo, impede essa dinâmica de grupo e torna difícil a 

concretização de certas actividades pedagógicas como os jeux de rôles e as 

simulações. 

Tal como os autores precedentes, também Jean-Claude Beacco considera que 

“l’intervention didactique doit être pensée en termes d’adéquation ou de 

compatibilité par rapport aux apprenants, à l’institution scolaire, au contexte 

éducatif et culturel” (1990: 9) e salienta a importância das variáveis culturais 

ligadas ao público-alvo da LFE. Segundo o autor, há que ter em conta, entre 

outras, as representações do aprendente face à língua estrangeira e à 

aprendizagem, bem como o perfil do professor no que diz respeito ao seu 

comportamento profissional, às suas propostas metodológicas, ao seu papel 

social e ao seu passado de aprendente. Da combinação destas variáveis, resulta 

o maior ou menor grau de sucesso da aprendizagem da LFE. 

Para além das variáveis, que condicionam o ensino-aprendizagem, interessa 

igualmente conhecer os passos essenciais para a construção de um programa de 

formação em LFE. 

No final do seu Dictionnaire pratique de Didactique du FLE (2002), Jean-Pierre 

Robert apresenta um capítulo com o título Comment élaborer un cours sur 

objectifs spécifiques? Após ter definido, em traços largos, o que são públicos 

específicos e quais as suas necessidades, o autor afirma: 

En conséquence, la rédaction du cours sera fonction des besoins 
spécifiques exprimés par ces publics, besoins qui dicteront au concepteur 
sa démarche depuis l’enquête préliminaire jusqu’aux tests d’évaluation de 
l’apprentissage. (2002: 157) 
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De seguida, o autor apresenta as principais etapas para a elaboração de um curso 

de FFE: 

o Determinação e análise das necessidades dos aprendentes (a partir do 

conhecimento empírico das motivações e expectativas de determinados 

grupos) e que irá condicionar todo o curso ao fixar os objectivos a atingir. 

o Realização de um teste inicial, sob forma de questionário ou entrevista, que 

irá permitir um melhor conhecimento dos aprendentes quanto ao seu nível 

linguístico, cultura geral, estatuto social, etc. 

o Pesquisa documental, dado que o conceptor do curso deverá possuir uma 

vasta e variada documentação, de acordo com as necessidades 

identificadas, e que inclui manuais para o ensino da LFE, obras 

especializadas da área em questão, documentos autênticos susceptíveis de 

uma utilização didáctica, etc. 

o Caracterização do curso, que consiste na determinação das situações de 

uso de LFE e da qual irá decorrer a selecção dos conteúdos. 

o Escolha de uma ou de várias teorias linguísticas (por exemplo a abordagem 

comunicativa que convém a públicos que pretendem usar a língua para 

comunicar por escrito ou oralmente). 

o Selecção da metodologia: primazia à escrita ou à oralidade, conforme as 

situações de uso, escolha das noções gerais e específicas, determinação 

das prioridades na introdução do léxico, da gramática, da ortografia, etc. 

o Selecção dos actos de fala em função das necessidades do público, da 

variedade das situações e da frequência de uso. 

o Avaliação para determinar se os objectivos foram atingidos. 

Mangiante e Parpette (2004) seguem um percurso semelhante para a elaboração 

de um programa de FFE, mas reduzem-no a cinco etapas: 

o Formulação do pedido de formação apresentado por uma instituição, 

empresa ou particulares. 
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o Análise das necessidades, formuladas a partir dos conhecimentos 

empíricos das situações, mas complementadas no terreno. 

o Recolha de dados junto dos actores profissionais do sector, sob forma de 

discursos orais ou escritos, da descrição de situações de comunicação, de 

documentos autênticos, etc. 

o Análise dos dados, com vista à sua utilização pedagógica. 

Le contenu le plus réfléchi, le plus élaboré, n’est rien sans une solide 
réflexion sur la manière de le mettre en œuvre avec les apprenants. 
(2004: 78) 

 

o Elaboração didáctica que consiste na escolha das metodologias, das 

actividades, das formas de avaliação, etc. 

La classe est l’aboutissement de toute la démarche de réflexion sur les 
besoins, de recherche d’information sur le domaine, de collecte des 
données et de constitution de documents pédagogiques. (2004: 79) 

 

Apesar de serem múltiplas as descrições da construção de programas de LFE, 

entre os inúmeros relatos de experiências de ensino da LFE em todo o mundo 

(Challe, 2002; Acosta, 2003; Goes e Zamfir, 2004; Mangiante e Parpette, 2004, 

Bailly-Wehrle, 2004; Lousada, 2004, Silvestre e Figueiredo, 2004, entre outros), 

encontramos exemplos de boas práticas, de cursos bem concebidos e que obtêm 

sucesso, mas também casos de formações sem qualquer reflexão sobre as 

necessidades e as motivações dos aprendentes e com programas inadequados 

ao público a que se destinam.  

Com base num estudo realizado em escolas belgas e romenas, Goes e Zamfir 

concluem que: “C’est l’institution et l’enseignant qui décident de ce qui est dans 

l’intérêt de l’apprenant, sans analyse approfondie ni de ses besoins langagiers, ni 

de ses objectifs professionnels” (2004: 119). As principais falhas metodológicas 

detectadas e criticadas pelos autores são: a inexistência de um ensino centrado 

no aprendente; a exigência da autonomia sem ter em conta as suas competências 

de aprendizagem; a descontextualização dos termos técnicos apresentados sob 

forma de listagem; a inadequação dos materiais, sobretudo manuais, à idade dos 

aprendentes e ao seu nível linguístico; programas desajustados que partem de 
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pressupostos errados quanto aos conhecimentos previamente adquiridos; visão 

redutora dos conteúdos linguísticos e das competências a desenvolver.  

Em suma, estamos perante a concepção e operacionalização de um curso de 

formação de LFE que não permite atingir os objectivos a que se deve propor e que 

passa, por exemplo, pelo desenvolvimento de uma competência comunicativa em 

situação profissional; daí a importância atribuída à determinação e análise das 

necessidades, expressão amplamente utilizada pelos autores e incontornável 

quando se fala em LFE, mas que carece de uma reflexão mais aprofundada. 

 

6 – O conceito de necessidade  

O Conselho [da Europa] encorajará todas as pessoas implicadas na 
organização da aprendizagem das línguas a basearem o seu trabalho nas 
necessidades, motivações, características e recursos dos aprendentes. 
(Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, 2001: 12) 

 

O conceito de necessidade não é exclusivo das Ciências da Educação, nem da 

Didáctica de Línguas em particular, e encontra-se igualmente noutras disciplinas 

como a Psicologia, a Sociologia, a Economia, etc. Quando se fala de necessidade, 

em termos gerais, surgem outros, agregados numa complementaridade do 

primeiro: motivação, expectativa, aspiração, desejo, interesse, mas também 

insatisfação, desequilíbrio, sentimento de falta; daí que a noção de necessidade 

seja indissociável da de objectivo. A sensação ou a consciência da necessidade 

levam o indivíduo a agir, a procurar os meios para atingir a sua satisfação. 

A reflexão da Didáctica de Línguas em torno deste conceito não é recente, tendo 

sido introduzida pelas abordagens funcionais e comunicativas a partir dos anos 

70, movidas pelo desejo de se libertarem da gramática normativa, a fim de 

utilizarem a língua para comunicar em situações reais da vida quotidiana. 

Aparecem assim as expressões besoins langagiers, para o francês, e language 

needs, para o inglês, (no âmbito deste trabalho, será usada a tradução 

“necessidades comunicativas”) que colocam a tónica no uso da língua para 

comunicar e na importância do ensino-aprendizagem como meio de satisfação 

dessa necessidade, tal como salienta Richterich: 
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Dans le contexte d’un enseignement-apprentissage qui, pour des raisons 
d’efficacité, tend à être diversifié et utilitaire, la notion de besoin langagier 
correspond bien à cette double ambition, car elle fait immédiatement 
référence à ce qui est nécessaire à un individu dans l’usage d’une langue 
étrangère pour communiquer dans les situations qui lui sont particulières 
qu’à ce qui lui manque à un moment donné pour cet usage et qu’il va 
combler par l’apprentissage. (1985: 92) 

 

Neste excerto, o autor faz referência ao indivíduo na sua singularidade, com as 

suas necessidades, aspirações e motivações particulares, o que remete para um 

dos fundamentos das abordagens metodológicas actuais: o ensino centrado no 

aprendente. Desde os anos 70, intensificaram-se os estudos em torno das 

necessidades comunicativas do aprendente, de forma a poder traduzi-las em 

objectivos de aprendizagem. Foram então criados instrumentos de recolha de 

informação (nomeadamente questionários e entrevistas) junto dos indivíduos, das 

instituições e, no caso do ensino da LFE, igualmente junto dos profissionais e 

outros agentes sociais. A análise decorrente dessa recolha serviu para determinar, 

de forma mais exacta e menos subjectiva, as exigências das instituições, a 

expressão das expectativas dos indivíduos ou dos grupos de aprendentes e os 

interesses dos grupos sócio-profissionais.  

L’identification des besoins consiste à recueillir et traiter les informations 
sur ce que l’enseignant et les apprenants jugent nécessaire pour 
concevoir et régler leurs interactions avec les environnements 
d’enseignement-apprentissage et d’utilisation de la langue étrangère. 
(Richterich, 1985: 157) 

  

O autor cita alguns desses grandes inquéritos realizados em vários países, 

nomeadamente pelo Language Teaching Centre da Universidade de York, que 

publicou em 1974 um estudo com o título The Use of Foreign Language in the 

Private Sector of Industry and Commerce; pelo Centre de Didactique des Langues 

da Universidade de Grenoble, em 1978; pelo CREDIF, sob a direcção de Porcher, 

em 1976 e, mais tarde, já nos anos 80, pela Standing Conference of Heads of 

Modern Languages in Polytechnics and other Colleges (SCHML), na Grã-

Bretanha, entre outros. 

Colocam-se então algumas questões pertinentes a que os defensores da análise 

das necessidades têm tentado dar resposta. A primeira dessas questões prende-
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se com a capacidade dos indivíduos para determinar e verbalizar as suas 

necessidades. De facto, tudo depende do público de aprendentes. Ao contrário do 

adulto, em geral aprendente voluntário, consciente das suas necessidades 

linguísticas e com objectivos de aprendizagem concretos, os jovens aprendentes 

em idade escolar não têm uma verdadeira consciência do uso que irão fazer da 

língua estrangeira, para além da necessidade imediata de ter sucesso na 

disciplina. Mesmo a um nível etário e escolar mais avançado, desde que o ensino 

da língua não tenha um claro objectivo específico, são poucos os estudantes que 

aprendem a língua porque pode ser útil na sua futura vida profissional, como 

mostra um estudo sobre a aprendizagem do francês junto de estudantes 

universitários, apresentado por Salloum (2002). 

Assim, os jovens aprendentes não revelam capacidade e/ou meios para analisar a 

pertinência da sua aprendizagem escolar das línguas. Devido a essa indefinição, 

será difícil centrar o ensino-aprendizagem nas necessidades do aprendente, 

definidas por ele próprio. Caberá então aos conceptores de programas, autores de 

manuais e professores a determinação das necessidades comunicativas desses 

estudantes que, transformadas em conteúdos, lhes serão na maior parte dos 

casos, impostas sem qualquer negociação, o que leva Richterich a afirmar que: 

La bonne intention pédagogique d’identifier ses besoins langagiers a pour 
effet pervers de lui imposer technocratiquement, parce qu’il ne peut pas 
les connaître, des contenus d’apprentissage” (1985: 98) 

O problema coloca-se quando, num ensino-aprendizagem da LFE, se usa o 

mesmo procedimento, ou seja, quando as instituições e os professores baseiam 

os seus programas num conjunto de necessidades determinadas a priori, sem que 

tenha havido uma pesquisa prévia junto dos aprendentes adultos, mesmo 

sabendo que também estes terão alguma dificuldade em definir explicitamente o 

que lhes faz falta para poder comunicar. 

Exceptuando alguns casos particulares de ensino individual da LFE, em geral, o 

ensino-aprendizagem não se dirige a um único indivíduo, mas a grupos. Torna-se 

então difícil ter em conta as características individuais de cada aprendente que, 

para além da idade, sexo, estatuto social, experiência de vida e aspectos sócio-

afectivos (personalidade, atitudes face à língua estrangeira e à aprendizagem, 
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motivações, relação com os outros, etc.), apresenta uma diversidade de 

necessidades linguísticas, comunicativas e de aprendizagem, resultantes da 

reflexão sobre as suas fraquezas, lacunas ou dificuldades. 

Apesar da multiplicação e aperfeiçoamento dos instrumentos de recolha e análise 

das necessidades, nem sempre as respostas dadas pelo aprendente adulto são 

explícitas e objectivas, mantendo-se vagas e incompletas, quer pela dificuldade 

em determinar sozinho essas necessidades (sobretudo quando são futuras, como 

é o caso dos estudantes dos cursos profissionais que ainda não tiveram contacto 

directo com o mundo do trabalho), quer pela subjectividade com que são 

formuladas. Trata-se, em todos os casos, de representações pessoais do uso que 

irá ou poderá fazer da língua e que podem não corresponder à realidade.  

[Besoin langagier est] ce qu’un individu ou groupe d’individus interprète 
comme nécessaire, à un moment et dans un lieu donnés, pour concevoir 
et régler, au moyen d’une langue, ses interactions avec son 
environnement (Richterich, 1985: 95) 

 

Assim, segundo o autor, o indivíduo não expressa livremente os seus desejos, 

porque sofre a influência do contexto (pais, professores, instituição, meio 

profissional), que condicionam a sua percepção da realidade.  

Na relação com os outros, no grupo de trabalho ou de aprendizagem, torna-se por 

vezes mais claro aquilo de que se necessita: “ On peut estimer que plus les 

possibilités d’interactions entre les individus et leur environnement sont riches, 

plus ils ont des besoins langagiers” (Richterich, 1985: 94). Por essa razão, a 

reflexão sobre as necessidades comunicativas não se deve limitar a um inquérito 

inicial individual; deve antes transformar-se num processo contínuo em toda a 

formação, a fim de permitir uma constante redefinição dos objectivos, das 

metodologias e da avaliação. 

Hoje em dia, qualquer programa de formação em LFE passa necessariamente 

pela análise das necessidades dos seus aprendentes, tal como salientam 

Hutchinson e Waters (1987), para quem as necessidades não são apenas 

linguísticas, mas também de aprendizagem. Os autores distinguem as target 

needs (ou seja, o que o aprendente precisa de saber fazer numa determinada 
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situação-alvo, profissional ou académica) e as learning needs que correspondem 

ao que o aprendente precisa de saber fazer para aprender. 

Lehmann (1993) refere-se igualmente às necessidades de aprendizagem que, em 

seu entender, englobam uma componente psico-afectiva (que se revela, por 

exemplo, na insegurança face à aprendizagem, visível sobretudo no aprendente 

adulto), uma componente linguística (demonstrada na interacção entre os 

membros do grupo de aprendentes) e uma componente sócio-cultural, relacionada 

com as atitudes sociais e culturais próprias de cada povo. Para o autor, a 

satisfação das necessidades de aprendizagem não deve ser secundarizada, antes 

complementar à das necessidades comunicativas. 

Aliás, o autor mostra-se bastante crítico em relação à análise das necessidades, 

que considera problemática e controversa, sobretudo no que toca à sua 

operacionalização nos programas de ensino das línguas, que continuam a 

privilegiar os aspectos linguísticos e comunicativos, ignorando as necessidades de 

aprendizagem, a seu ver, tão importantes quanto as anteriores. Por outro lado, o 

autor denuncia as tensões existentes entre as necessidades dos aprendentes e as 

das instituições, nem sempre tidas em conta aquando da sua análise. Apesar 

destas ressalvas, Lehmann considera que a análise das necessidades revela-se 

indispensável no caso dos públicos específicos, desde que inserida numa 

pedagogia centrada, não nos conteúdos, mas nos aprendentes e na 

aprendizagem. 

Outras questões sobre a análise das necessidades são levantadas por Richterich 

e prendem-se com a sua execução. Mesmo sabendo que “la démarche première 

de toute identification consiste à poser un certain nombre de questions” (1985: 

109), não é indiferente a forma como se recolhe a informação, por quem, junto de 

quem, onde, para quem e com que objectivos, atendendo a que o investigador 

será sempre um intérprete dos resultados que obtém. Do rigor da concepção dos 

modelos de análise (um dos mais conhecidos é o modelo de Munby, de 1978), 

depende a validade dos dados recolhidos e sua utilização na concepção dos 

programas. De facto, o levantamento das necessidades só terá pertinência se 

servir para definir os objectivos de aprendizagem, tendo em conta os interesses 
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dos indivíduos. No entanto, os modelos de análise, pela sua complexidade, 

excesso de componentes e preocupação em tudo registar para tudo poder prever 

tornam-se impraticáveis para o investigador ou professor individual que, num curto 

espaço de tempo, tem de conceber um programa de formação em LFE para um 

grupo heterogéneo de aprendentes; daí que, por falta de tempo e de meios, as 

necessidades comunicativas sejam definidas à partida, baseadas apenas nos 

conhecimentos e na experiência do conceptor, apesar de poder haver divergência 

de pontos de vista entre este e o aprendente. Todavia, tal atitude não invalida a 

importância da recolha de dados em diferentes fontes que, cada uma à sua 

maneira, contribuirão para uma melhor percepção das necessidades.  

No ensino da LFE, essa recolha de dados efectuada junto dos actores sociais (“La 

collecte des données suppose des contacts avec les acteurs des situations de 

communication cibles” (Mangiante e Parpette, 2004: 65), nem sempre é fácil e 

célere, pois o investigador está sujeito à boa vontade e disponibilidade dos seus 

informantes, bem como às condições particulares dessa recolha, em termos de 

respeito pela privacidade, adequação do espaço, etc. No entanto, essa pesquisa 

revela-se essencial para o posterior trabalho de reflexão sobre os discursos, no 

qual irá basear-se a escolha dos conteúdos, dado que quem os produz raramente 

é capaz de os analisar: “Les discours oraux, du fait de leur spontanéité et de leur 

fugacité, sont rarement l’objet d’une réflexion de la part de ceux qui les produisent” 

(Mangiante e Parpette, 2004: 52).  

Através desta chamada de atenção, percebe-se que, tão importantes como os 

questionários e as entrevistas, são os estudos de terreno, a observação das 

situações e dos discursos, que irão contribuir para a definição dos objectivos de 

aprendizagem. Todavia, por muito rigorosa que seja a recolha de dados para a 

detecção das necessidades, não se trata de uma listagem definitiva, dado o seu 

carácter dinâmico e evolutivo; no decurso da aprendizagem, há que repensar as 

necessidades previamente estabelecidas e reformulá-las de acordo com novos 

dados. 

A construção de um programa é um acto dinâmico e o seu resultado um 
produto flexível, moldável, acolhedor de constantes correcções, (…) 
continuamente sujeito a aferições, avaliações, reconstruções, resultante 
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não só do progresso do aprendente, como da descoberta de novas 
necessidades sucedâneas. (Adragão, 2004: 7) 

 

7 – Objectivos de aprendizagem e escolha de conteúdos 

7.1 A competência de comunicação 

A finalidade de um programa de ensino/aprendizagem é o 
desenvolvimento da capacidade de comunicação. (QECR, 2001: 31) 

 

Comunicar é a palavra-chave quando se fala em ensino das línguas estrangeiras, 

em geral, e da LFE em particular, o que leva Giraudy a afirmar que 

“l’enseignement de la langue de spécialité est une démarche de communication, 

au sens noble du terme.” (2004 : 84).  

Desde os anos 70, com o aparecimento da abordagem comunicativa no ensino 

das línguas estrangeiras, e sob influência dos trabalhos do Conselho da Europa, 

sobretudo do Niveau-Seuil, a competência de comunicação tornou-se o seu 

objectivo prioritário. Parte-se do princípio de que não interessa apenas conhecer o 

código linguístico, mas, numa visão pragmática, ser capaz de usar a língua para 

produzir enunciados adaptados às diversas situações da vida quotidiana, de 

acordo com as intenções, os estatutos ou papéis sociais assumidos pelo 

aprendente. 

Na base da competência de comunicação, encontra-se a noção de acto de fala 

que pressupõe que quando falamos pretendemos fazer algo (segundo Austin, 

dizer é fazer): pedir informações, manifestar desconhecimento, descrever, dar 

ordens, etc. A linguagem é um meio de acção sobre o outro, em contextos 

particulares, colocando-se assim a tónica na interacção verbal e não no uso de 

enunciados isolados. 

As componentes da competência de comunicação variam consoante os autores, 

no número e nas designações adoptadas. Sophie Moirand (1982: 20) distingue 

quatro componentes: linguística, discursiva, referencial e sócio-cultural. A primeira 

define-se como o conhecimento e capacidade de utilização dos elementos 

fonéticos, lexicais, morfológicos e sintácticos do sistema linguístico na formulação 

e interpretação de enunciados; a segunda corresponde à apropriação dos 
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diferentes tipos de discurso e sua organização em função dos parâmetros da 

situação de comunicação; a terceira tem a ver com o conhecimento do mundo, 

dos seus objectos e relações, e a última está ligada ao conhecimento das regras 

sociais, dos valores e das normas de interacção entre os indivíduos numa 

determinada cultura, o que irá permitir a adequação do discurso às situações. A 

autora fala ainda em “fenómenos de compensação” que intervêm na produção dos 

discursos e na interpretação dos discursos dos outros quando falha uma das 

componentes, contestando assim a inclusão da componente estratégica, proposta 

por Canale (1981), independente das outras, e que corresponde às estratégias 

verbais e não verbais utilizadas pelo locutor para compensar o seu domínio 

imperfeito da língua ou para tornar o seu discurso mais eficaz. Outros autores 

acrescentam a componente pragmática que corresponde ao conhecimento das 

formas linguísticas mais eficazes para alcançar as suas intenções comunicativas. 

Nos enunciados produzidos pelo aprendente, intervêm todas as componentes, 

mas em graus diferentes. Para Moirand, a competência linguística é apenas uma 

componente da competência de comunicação, esta muito mais vasta do que a 

primeira. Todavia, é a componente mais trabalhada nas aulas de línguas, sendo 

as outras abordadas de forma mais esporádica. Ora, os públicos específicos 

exigem um repensar sobre o peso dado a todas as componentes. 

Ao aprender uma língua não só aprendemos a construir frases 
gramaticalmente correctas como também aprendemos a saber o que 
dizer a quem, quando e como dizê-lo e o quê e quando calar. (Lomas, 
2003: 17) 

 

7. 2 Objectivos de aprendizagem 

Qualquer aprendizagem pressupõe um objectivo, uma meta a atingir, um 

comportamento a adquirir, num futuro mais ou menos longínquo, quer essa 

aprendizagem tenha sido imposta ou voluntária. Contudo, por muito bem 

pensados e justificados que sejam os objectivos, estes são sempre uma aposta 

que pode não se concretizar; é impossível prever tudo porque ensinar e aprender 

dependem de muitos factores que nem sempre se controlam. Por isso, deve-se 

deixar sempre uma margem para o imprevisto, as correcções e adaptações. 
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O aprendente adulto que (re)inicia o estudo de uma língua estrangeira tem 

objectivos definidos, decorrentes das necessidades de formação que sentiu no 

seu quotidiano pessoal ou profissional. Ao procurar um curso que vá ao encontro 

dos seus desejos e objectivos, vê-se por vezes confrontado com uma estrutura de 

ensino-aprendizagem que já definiu os seus próprios objectivos e as condições 

em que estes vão ser concretizados. Entre o que um quer e o que o outro propõe, 

pode criar-se um fosso que, se não houver adaptação e algum conformismo por 

parte do aprendente, conduz à desmotivação e até ao abandono da formação. No 

entender de Van Ek: 

L’individu qui a son propre but n’a guère d’autre choix que d’accepter les 
buts de ceux qui sont habilités à dispenser un enseignement. (…) 
Actuellement, les objectifs ne sont pas définis par les apprenants, mais 
pour eux. (…) Les apprenants sont donc généralement contraints de 
poursuivre leurs propres buts d’apprentissage en travaillant à atteindre 
ceux des responsables d’enseignement, qu’ils doivent bien accepter. 
(1988: 11-13) (sublinhados do autor) 

 

Outro cenário possível é aquele em que os objectivos de aprendizagem são 

definidos pela instituição e/ou os professores, com base na análise das 

necessidades do indivíduo ou dos grupos de aprendentes, e não de forma 

arbitrária. 

L’idéal poursuivi est que les objectifs ne soient pas choisis et définis 
arbitrairement selon les vues des spécialistes, mais qu’ils le soient en 
fonction des besoins des différentes catégories de publics. (Richterich, 
1985: 41) 

 

Os dados recolhidos aquando das investigações de terreno fornecem uma 

imagem global das situações em que os aprendentes vão utilizar a língua 

estrangeira, o que permite a construção dos “objectivos situacionais”, segundo a 

expressão de Moirand (1982). Tendo em conta que a utilização da língua se faz 

sempre em contexto, isto é, em situação, Lousada considera que: 

Il faudrait déterminer toutes les situations, tous les différents contextes 
dans lesquels un apprenant ou un groupe d’apprenants pourrait utiliser la 
langue-cible avant de proposer un programme de cours. (2004: 132) 
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As actividades comunicativas, produtos da interacção social, organizam-se em 

textos escritos e orais, pelo que, segundo Moirand, seja fundamental proceder à 

descrição e análise dos discursos produzidos nas situações de comunicação 

profissional, a fim de identificar as suas formas particulares, as suas regularidades 

e suas condições de variabilidade, e assim construir os objectivos de acordo com 

as necessidades dos aprendentes. A título de exemplo, e retomando Mangiante 

(2004), citemos a análise dos textos dos folhetos turísticos e dos discursos dos 

guias, cujo objectivo é fazer sobressair as recorrências linguísticas e as 

expressões mais usadas para atrair a atenção dos turistas, o que poderá ser útil 

quer para a definição dos objectivos da comunicação oral e escrita, quer para a 

determinação dos conteúdos lexicais. Na sequência deste estudo, o autor conclui 

que: 

Il n’existe pas une langue de spécialité touristique, mais un usage 
spécialisé de la langue, procédant par une sélection lexicale et syntaxique 
des ressources linguistiques, dictée par les objectifs des situations de 
communication du secteur touristique et conduite par une analyse du 
discours. (2004: 93) 

 

O QECR considera importante “definir de forma clara e explícita os objectivos 

mais válidos e mais realistas em função das necessidades dos aprendentes, do 

ponto de vista das suas características e dos seus recursos” (2001: 12). Esse grau 

de definição obriga o professor a uma escolha criteriosa dos objectivos, dado que 

nem todos serão pertinentes e/ou exequíveis, mas também lhe facilita a selecção 

dos conteúdos. Por outro lado, se os objectivos forem claros, mais facilmente o 

professor poderá justificar a utilidade do que ensina, junto dos aprendentes. 

Formuler des objectifs d’apprentissage, c’est, en fonction d’un certain 
nombre de données permettant de faire des choix, donner des 
informations sur ce que les apprenants sont supposés apprendre tout au 
long de l’enseignement pour parvenir à des savoirs, savoir-faire et 
comportements déterminés (Richterich, 1985: 87) 

 

Esta atitude explicativa por parte do professor constitui um factor de motivação e 

de incentivo à aprendizagem e facilita a negociação dos objectivos e dos saberes 

com os aprendentes, de forma a que estes sintam que o ensino-aprendizagem de 
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uma língua estrangeira é um projecto partilhado com os professores e a 

instituição.  

Une pédagogie de la négociation est résolument systématique et 
dynamique. Elle traite l’enseignement/apprentissage d’une langue 
étrangère comme un projet que les individus réalisent ensemble dans le 
cadre d’une institution. (Van Ek, 1988: 79) 

 

Aliás, essa negociação não se limita à determinação dos objectivos, mas passa 

igualmente pela definição dos conteúdos e da progressão da aprendizagem, pela 

selecção das metodologias, das estratégias e dos modos de avaliação. O autor 

relata experiências, com aprendentes adultos de LFE, em que são os próprios 

aprendentes a definir todo o processo de ensino-aprendizagem, juntamente com 

um  professor-animador que os ajuda a reflectir sobre o seu percurso e a tomar as 

decisões que melhor se adaptam às suas características enquanto grupo. 

Por outro lado, quanto melhor forem definidos os objectivos, mais facilmente se 

constroem os instrumentos de avaliação, dado que, segundo Porcher, nenhum 

processo de avaliação faz sentido se não tiver em conta os objectivos de 

aprendizagem, da mesma forma que estes devem incluir, na sua descrição, os 

modos de avaliação que lhes estão associados. Se esta estreita associação entre 

os objectivos e a avaliação for explicitada e apresentada aos aprendentes, esta 

última não constitui uma surpresa (nem provoca as habituais angústias), o que 

permite uma melhor preparação para os momentos de avaliação: “Dans le même 

temps et de la même façon qu’il apprend, l’apprenant se prépare à être évalué. 

(Chardenet, 2004: 153) 

Decompõem-se assim os objectivos gerais em específicos ou operacionais, mais 

facilmente avaliáveis. Este aspecto é particularmente importante no ensino da LFE 

em que o aprendente tem de mostrar-se capaz de realizar determinadas tarefas 

comunicativas em situação real, utilizando os actos de fala adequados e os 

conteúdos gramaticais ligados aos objectivos de comunicação. Assim, o saber-

fazer comunicativo, definido como o domínio dos actos de fala utilizados na 

realização de uma intenção comunicativa, associa-se ao saber linguístico que 

corresponde ao conhecimento dos meios linguísticos – lexicais e gramaticais – 

necessários à realização dos actos de fala. 
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Para Lehmann, os sistemas de análise das necessidades comunicativas ajudam a 

traduzir essas necessidades em objectivos, sob forma de conjuntos de realidades 

linguísticas que os aprendentes devem conhecer e progressivamente dominar, ou 

seja, estes devem aprender:  

(…) ce qu’il est nécessaire de savoir faire, langagièrement parlant, pour 
communiquer adéquatement dans les situations-cibles, c’est-à-dire les 
situations de communication dans lesquelles il y a les plus fortes 
probabilités que se trouvent impliqués les apprenants (…) compte tenu de 
leur profil (professionnel ou universitaire dans la plupart des cas). 
(Lehmann, 1993: 120-121) 

 

Contudo, segundo o autor, a definição dos objectivos não se esgota no saber-

fazer linguístico em situação real. Igualmente importantes são os objectivos de 

aprendizagem, construídos a partir do levantamento das necessidades de 

aprendizagem, sobretudo do aprendente adulto. Ao longo da sua escolaridade, 

este foi adquirindo competências e conhecimentos que podem ser mobilizados 

para novas aprendizagens, tal como salienta o QECR: “O conhecimento que um 

indivíduo já adquiriu é directamente relevante para a aprendizagem das línguas” 

(2001: 32). Da mesma forma, ele foi desenvolvendo estratégias de aprendizagem 

pessoais que podemos definir como um conjunto de operações e técnicas 

mobilizadas pelo aprendente para adquirir, integrar e reutilizar a língua-alvo em 

novas situações. Quando a formação é de curta duração e/ou tem um ritmo 

intensivo, o aprendente precisa de desenvolver rapidamente a sua capacidade de 

aprender a aprender, ou seja, a sua autonomia. Para este tipo de público, a 

definição de objectivos de aprendizagem é, pois, fundamental. 

Acrescem aos objectivos anteriores os que estão ligados ao saber-ser e saber-

estar, essenciais para os públicos de certas áreas profissionais, como o turismo e 

as relações públicas, porque têm a ver com diferenças culturais e 

comportamentais, cujo desconhecimento poderá causar incompreensão e mal-

entendidos, tal como salienta Lehmann: 

Entre un ingénieur éthiopien et un ingénieur français ayant à travailler 
ensemble en français, les obstacles à la communication sont culturels 
autant que langagiers, et ce n’est pas l’apprentissage de la grammaire 
française qui permettra de surmonter ces obstacles-là. (1993: 8) 
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Na abordagem de certas situações comunicativas, não basta definir objectivos de 

uma só categoria, pois será difícil distinguir o saber linguístico, do fazer e do ser. 

Por exemplo, o acto de saudar implica conhecimentos dos meios linguísticos para 

formular a saudação, dos actos de fala adequados e das normas de interacção 

social, sendo este último um aspecto importante no contacto directo com falantes 

nativos. 

Muitos programas de formação preocupam-se apenas, ou pelo menos de forma 

explícita, com os objectivos ligados ao quê ensinar, isto é, aos conteúdos, 

confundindo-se assim uns com os outros, o que leva autores como Richterich a 

alertar para a necessidade de redefinir os “objectivos clássicos”: 

C’est pourquoi la fonction des objectifs dans la mise en place des 
systèmes d’enseignement/apprentissage des langues étrangères doit être 
repensée ; de nouvelles procédures de définition doivent être inventées, 
de façon que  les contenus langagiers ne soient plus les seuls concernés, 
mais que les domaines des stratégies, de l’autonomie et des 
méthodologies d’apprentissage soient pris en compte à égalité. (1985: 
22) 

 

A mesma opinião é partilhada por Hutchinson e Waters (1987) que chamam 

igualmente a atenção para a excessiva importância que se dá ao “quê ensinar”, 

em detrimento do “como ensinar” e do “como aprender”. 

Definidos e formulados os objectivos, segue-se a selecção dos conteúdos, que é o 

aspecto mais visível e distintivo do ensino da LFE, sendo também o mais 

desenvolvido. Nos programas dos cursos de LFE, propostos por escolas de 

línguas ou institutos, podem ser poucos e vagos os objectivos apresentados 

(aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos; saber comunicar de acordo com a 

profissão; abordar o domínio de especialidade), mas é longa e pormenorizada a 

lista dos conteúdos abordados.  

 

7. 3 Selecção dos conteúdos 

Nos anos 70, com o surgimento das línguas de especialidade, colocou-se a tónica 

na terminologia específica de cada área, ou seja, no aspecto lexical, como se o 

conhecimento dos termos da engenharia ou da medicina bastasse para manter 
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uma conversação em francês com um engenheiro ou um médico. Hoje em dia, a 

terminologia continua a ser importante, mas o enfoque deslocou-se para os 

discursos orais e escritos, isto é, para a comunicação em contexto real onde 

existe partilha de informação e onde as frases feitas, aprendidas de cor, têm 

pouca utilidade. 

Peut-être n’est-ce pas tant la quantité ni la qualité des mots, des 
structures, des actes de parole, des textes qui importent, que la façon 
dont [l’apprenant] peut les aborder, les apprendre, les réutiliser pour 
communiquer. ( Richterich, 1985: 22) 

 

No ensino da LFE, os conteúdos orientam-se assim em torno do que o aprendente 

necessita de saber-fazer para comunicar: falar com o colega estrangeiro, 

transmitir um recado, preencher um formulário, redigir um fax, atender o cliente 

etc., e concretizam-se nos actos de fala adequados às diversas situações. 

Segundo Silvestre e Figueiredo, “o futuro profissional tem de ter consciência que o 

dizer poderá também ser fazer” (2004: 9). Por sua vez, Lomas (2003) considera 

que há ainda demasiada insistência nos aspectos formais da língua, ou seja, na 

gramática, em detrimento das aprendizagens orientadas para o domínio dos usos 

comunicativos mais habituais do quotidiano (ou das actividades profissionais, 

acrescentamos nós). 

Para Van Ek (1988), não basta fazer adquirir certos tipos de comportamentos 

especializados e adaptados às situações profissionais dos aprendentes, mas 

igualmente permitir o seu desenvolvimento enquanto comunicador, aprendente e 

ser individual e social. Pelo facto de a língua estrangeira ser um meio de 

comunicação, mas também um instrumento de formação do indivíduo, não 

devemos limitar o seu ensino aos aspectos meramente comunicativos. O autor 

defende então que: 

Il faut passer par une langue porteuse d’une culture, de traditions, de 
valeurs ou modes de pensée, et de structures sociales différentes pour 
avoir un recul  suffisant par rapport à la conception qu’on se fait 
habituellement du monde et de soi-même, et éprouver l’empathie 
indispensable à des échanges fructueux avec des hommes d’une autre 
culture. (Van Ek, 1988: 23) 
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A mesma opinião é partilhada por Richterich (1985) que considera inaceitável a 

redução da comunicação à utilização instrumental da língua, pelo que interessa 

introduzir conteúdos civilizacionais que permitam o conhecimento do outro. 

Tendo em conta que os indivíduos, enquanto agentes sociais, estabelecem 

relações com outros grupos e que, em conjunto, definem a sua identidade, o 

Quadro Europeu Comum de Referência estabelece como objectivo primordial do 

ensino das línguas “promover o desenvolvimento desejável da personalidade do 

aprendente no seu todo, bem como o seu sentido de identidade, em resposta à 

experiência enriquecedora da diferença na língua e na cultura” (2001: 19). Este 

aspecto não deve, portanto, ser secundarizado num ensino da LFE, sobretudo nos 

contextos em que o contacto com o outro é uma realidade incontornável. 

On ne peut jamais enseigner une langue à travers un simple contenu 
linguistique, car les éléments non verbaux, les codes socioculturels de 
fonctionnement des situations de communication orales et écrites, et en 
particulier les références culturelles, éléments de partage fondamentaux 
pour la bonne interprétation des messages, favorisent l’accès au sens et 
évitent les malentendus. (…) On pourrait donc dire que maîtriser une 
culture c’est non pas savoir par accumulation de connaissances mais 
savoir-faire et savoir s’adapter à des situations socioculturelles données. 
(Rocha, 2006: 16) 

 

Não menosprezando, antes valorizando os aspectos culturais do ensino da língua, 

o facto é que os conteúdos privilegiados pela LFE são, antes de mais, práticos, ou 

seja, devem poder ser utilizados de forma concreta em situações reais do contexto 

sócio-profissional do aprendente. Odile Challe  defende mesmo a ideia de que “la 

première compétence chez les spécialistes est lexicale” (2002: 79). Assim, este 

deve familiarizar-se o mais possível com o léxico específico da sua área, mas 

também com as particularidades dos modos de expressão da outra língua, de 

acordo com as situações, os momentos e os interlocutores, para que não haja 

quebras nem incompreensão da comunicação. Como consequência dessa 

exigência prática, os conteúdos devem ser rigorosamente seleccionados, sendo 

postos de lado, por falta de pertinência ou de tempo para os tratar, todos os que 

se afastam dos objectivos definidos. 
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Se demander ce que des individus ont besoin d’apprendre, c’est poser 
implicitement qu’ils ne peuvent pas tout apprendre d’une langue, donc 
que des choix doivent être opérés. (Lehmann, 1993: 116) 

 

Como se faz então essa selecção? No ensino da LFE, esta deve ter como ponto 

de partida a análise das necessidades do aprendente, mas, na prática, e pelas 

razões atrás apontadas, nem sempre tal se verifica. São então os professores 

que, com a sua experiência profissional e pessoal, e com a ajuda dos manuais e 

documentos autênticos, determinam quais os conteúdos que, do seu ponto de 

vista, são mais adequados para certos grupos de aprendentes. Insistindo na 

necessidade de escolher os conteúdos de acordo com o perfil dos aprendentes 

Lousada afirma: 

La nécessité d’avoir un contenu qui soit mieux adapté aux apprenants est 
pratiquement indispensable aujourd’hui dans le domaine de 
l’enseignement des langues étrangères (…) Cela est encore plus 
pertinent dans le cas de l’enseignement d’une langue sur des objectifs 
spécifiques, étant donné que c’est précisément la spécificité des 
situations de communication dans lesquelles l’apprenant devra agir et 
réagir qui déterminera le contenu à enseigner. (2004: 126) 

 

Essa adaptação dos conteúdos é importante para manter a motivação dos 

aprendentes que deverão reconhecer a utilidade do que lhes é ensinado. 

Outra articulação essencial é a que existe entre os conteúdos e a avaliação, tal 

como afirma Richterich: “Pour être conséquent, le contenu devra être le même que 

celui de l’évaluation” (1985: 43). Essa ligação é tão estreita que, por vezes, há 

uma fusão entre as necessidades, os objectivos, os conteúdos e a avaliação. Por 

exemplo, uma hospedeira de bordo que precisa de saber dar instruções sobre o 

uso do cinto de segurança, aprende um conjunto de frases limitadas que irá 

utilizar com competência no seu dia-a-dia. 

Uma vez reconhecida a pertinência do levantamento das necessidades e a sua 

articulação com os objectivos e os conteúdos, falta resolver as questões 

metodológicas que se prendem com o “como ensinar” a públicos específicos. 
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8 – Opções metodológicas para o ensino da LFE 

Procurando resposta para o que distingue o ensino da língua geral e o da LFE, 

nos seus diversos aspectos, Hutchinson e Waters afirmam que “the answer to this 

reasonable question is ‘in theory nothing, in practice a great deal” (1987: 53). A 

prática vê-se nas metodologias usadas pelo professor de LFE para alcançar os 

objectivos a que se propôs. Quaisquer que estas sejam, todos os esforços tendem 

para um só fim: ensinar melhor para aprender melhor. Como cada aprendente tem 

as suas próprias estratégias de aprendizagem, o que serve para uns pode não ter 

efeitos positivos nos outros, pelo que se aconselha apresentar um vasto leque de 

actividades, estratégias e materiais, de forma a ir, o melhor possível, ao encontro 

das características do público-alvo. Podemos pois afirmar que não existem 

metodologias próprias do ensino da LFE, mas sim uma escolha criteriosa das que 

melhor contribuem para atingir os fins propostos. 

Com o seu carácter aberto e não dogmático, o Quadro Europeu Comum de 

Referência não promove uma metodologia específica, mas apresenta opções que 

o professor terá de escolher e adaptar às suas necessidades. Recomenda-se 

assim que: 

Os métodos a serem usados na aprendizagem, ensino e investigação das 
línguas são aqueles que são considerados mais eficazes no alcançar dos 
objectivos combinados em função das necessidades dos aprendentes 
individuais no seu contexto social. A eficácia é subordinada às 
motivações e características dos aprendentes, assim como à natureza 
dos recursos humanos e materiais que podem ser activados. O respeito 
por estes princípios fundamentais conduz, necessariamente, a uma 
grande variedade de objectivos e a uma variedade ainda maior de 
métodos e de materiais. (2001: 200) 

 

Apesar de as recomendações do QECR serem de ordem geral, estas também 

fazem sentido no ensino da LFE, sobretudo pela tónica que colocam na variedade 

das propostas metodológicas. 

 

8.1 Variedade das abordagens  

Comecemos por referir algumas abordagens que a maioria dos autores considera 

incorrectas. Sob pretexto de que se trata de LFE, e pressionados por 
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constrangimentos vários, entre os quais se conta o escasso tempo para a 

formação, há quem se preocupe apenas em fornecer aos aprendentes uma 

bagagem específica e unicamente virada para a sua profissão, baseada na 

aprendizagem do léxico próprio desse domínio e num conjunto de expressões 

estereotipadas, nem sempre adaptáveis aos contextos de uso reais. Na opinião de 

Gillian Moreira: “Um trabalho restrito a um contexto específico de utilização pode 

tornar-se tedioso e desmotivador” (in Correia, 2003: anexo 2), pela pouca 

flexibilidade e versatilidade que oferece. A título de exemplo, citemos a 

constituição de glossários que podem revelar-se úteis, mas cuja eficácia vai 

depender da maneira como são explorados, apropriados e utilizados pelos 

aprendentes, na elaboração de discursos ou nos jeux de rôle. É inútil fornecer 

listas de vocabulário aos aprendentes se estes não forem capazes de os inserir 

em enunciados concretos. 

Por outro lado, não devemos esquecer que estamos a ensinar uma LFE e não 

engenharia, medicina ou turismo em língua estrangeira, isto é, os conteúdos 

linguísticos deverão sempre sobrepor-se aos do domínio particular, que têm o seu 

lugar próprio nas disciplinas técnicas ou científicas dos cursos. O que interessa, 

pois, aos aprendentes de LFE é o domínio dos conhecimentos e capacidades 

necessários para a comunicação em língua estrangeira num determinado contexto 

sócio-profissional. 

Outra abordagem considerada inadequada é a que consiste em trabalhar a LFE 

como se da língua geral se tratasse, usando as mesmas estratégias, exercícios, 

formas de avaliação e materiais. Não se contesta hoje a necessidade de abordar 

os aspectos gerais e básicos da língua, sobretudo quando o nível dos 

aprendentes é de (quase) iniciação. Segundo Gillian Moreira, antes de preparar 

para a utilização da língua em contexto de trabalho, é preciso conhecer o 

funcionamento da língua, desenvolver a capacidade comunicativa e dispor de um 

leque variado de vocabulário. Se estes conhecimentos básicos não estiverem 

consolidados, será mais difícil entender e apreender os conteúdos específicos 

ligados ao seu domínio. Todavia, o problema surge quando se prolonga 

demasiado o tratamento geral da língua (dando um grande peso à gramática, à 
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interpretação textual ou aos exercícios estruturais) e se adia demasiado, ou se 

secundariza, a abordagem específica do domínio.  

O ensino da língua geral tende a equilibrar as competências de compreensão e de 

produção escrita e oral; o ensino da LFE deve antes privilegiar certas 

competências em função dos objectivos prioritários definidos, tal como afirmam 

Mangiante e Parpette: “le poids accordé à telle ou telle attitude dépend strictement 

des formes de discours présentes dans les situations cibles” (2004: 57). Assim, 

tendo em conta as futuras necessidades profissionais, temos de tornar relevantes 

e próximos da realidade os conhecimentos a transmitir. Todas as actividades 

devem estar relacionadas e contextualizadas com as situações do quotidiano 

profissional. Se neste predominarem as situações de uso da oralidade, será esta a 

competência a desenvolver prioritariamente, tal como recomenda Acosta: 

We are well aware that their professional needs will demand from them 
much more than a few useful phrases and ready-made expressions. 
Hence we insist on the importance of oral skills. (2003: 14) 

 

Igualmente importante é o trabalho sobre os discursos e as interacções reais que 

irão servir de modelo ao aprendente e lhe permitirão (re)criar outros: 

Si l’on veut que l’apprenant apprenne à communiquer, il faut, au moins, 
qu’il soit mis en présence de modèles qui lui montrent et fassent 
comprendre comment fonctionne la langue lorsqu’elle est réellement 
utilisée pour communiquer, c’est-à-dire pour agir et pour négocier la 
compréhension mutuelle entre les interlocuteurs. (Richterich, 1985 : 15) 

 

Todavia, nessa construção com objectivos profissionais, as opiniões dividem-se 

quanto ao nível de exigência em termos de correcção linguística. Gremmo (2001), 

por exemplo, defende que, em LFE, o discurso apropriado terá primazia sobre o 

discurso correcto do ponto de vista linguístico, o que implicitamente significa 

alguma tolerância face ao erro linguístico, desde que não haja quebra de 

comunicação. 

Considerando que a cada tipo de actividade humana que implica a utilização da 

linguagem correspondem enunciados particulares, isto é, géneros de discurso, 

Lousada (2004) defende uma abordagem em que se ensine a compreender e a 

produzir os géneros mais correntes nas situações de trabalho em que o 
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aprendente se verá envolvido. A análise dos discursos (se possível gravados no 

local), para além de trabalhar o léxico, permite a abordagem dos actos de fala 

usados em contexto. 

Pelas razões apresentadas no ponto 7 e que se prendem com a competência de 

comunicação, uma abordagem baseada apenas nas componentes linguística e 

discursiva seria, no entender de Lehmann, demasiado redutora: “Une approche 

trop exclusivement linguistique, qui privilégie la question du contenu, celle donc de 

la variété et de la spécificité des discours spécialisés, est de ce fait réductrice” 

(1993: 8).  

Atendendo ao valor da língua como veículo de valores e de tradições culturais, o 

ensino da LFE a determinados tipos de público, em contacto directo e frequente 

com outros povos e culturas, deve dar uma particular importância à componente 

sócio-cultural, não só trabalhando conteúdos linguísticos mais marcadamente 

culturais (como a saudação, as formas de tratamento e a expressão dos 

sentimentos), como também atitudes e comportamentos típicos de uma cultura. 

De acordo com Geertz (citado por Ferrão Tavares et al, 1996: 32), “Nous sommes 

encapsulés dans notre culture”, o que gera incompreensão entre os povos. A 

aprendizagem da LFE vai permitir quebrar essa cápsula, aproximando os povos e 

dando espaço à reflexão sobre a sua própria cultura. Para Lucília Rocha, a 

representação de si próprio e do outro estrangeiro é sempre parcial, pouco 

objectiva e vincadamente marcada pelo inconsciente colectivo de cada povo.  

Par la culture, nous classons le  monde et nos semblables, nous leur 
attribuons une place. (…) On se voit et on voit les autres en fonction des 
héritages que l’on reçoit et dont on est le produit. (2006: 16) 

 

Para a autora, o domínio das referências culturais desenvolve a capacidade de 

comunicar pela partilha dos comportamentos linguísticos dos nativos e pela 

descodificação dos enunciados explícitos e implícitos, pelo que a autora defende 

uma “pedagogia da alteridade”, em que a língua-cultura forme um todo 

indissociável. 

Dado que a aprendizagem da língua estrangeira, em meio escolar, é geralmente 

vivida num contexto de proximidade entre línguas, o QECR propõe uma 
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abordagem intercultural como forma de “promover o desenvolvimento desejável 

da personalidade do aprendente no seu todo, bem como o seu sentido de 

identidade, em resposta à experiência enriquecedora da diferença na língua e na 

cultura”. (2001: 19) 

Feitas estas ressalvas sobre metodologias consideradas menos adequadas no 

ensino da LFE e apresentadas algumas sugestões alternativas, passemos a 

alguns dos aspectos metodológicos que se têm revelado mais eficazes com 

públicos específicos. 

Tratando-se em geral de públicos adultos já inseridos numa profissão, uma 

metodologia baseada na realização de tarefas, pela sua semelhança com a 

actividade profissional, traz geralmente frutos positivos. A execução de uma tarefa 

supõe da parte do indivíduo a capacidade de mobilizar saberes, saber-fazer e 

estratégias pessoais, tendo em vista um fim a atingir, e se for realizada em grupo 

pode inserir-se numa metodologia de trabalho de projecto, geralmente do agrado 

dos públicos adultos, habituados a trabalhar em equipa. A concretização do 

projecto cria oportunidades para a realização de actividades onde intervêm várias 

competências que contribuem, entre outros, para o desenvolvimento da 

responsabilidade e da autonomia. 

O desenvolvimento da autonomia é aliás um dos principais objectivos do ensino 

da LFE, tendo em conta que a formação em si não será suficiente para a 

aquisição de todos os conhecimentos necessários no dia-a-dia profissional. Longe 

do professor, o aprendente terá de mostrar capacidade para continuar a aprender 

sozinho, ao longo da vida, retirando informação dos seus contactos com a língua, 

reflectindo sobre o seu funcionamento, em suma, promovendo a sua auto-

formação. O desenvolvimento da sua autonomia deve começar na formação, na 

negociação que faz com o professor e os seus pares, como vimos anteriormente. 

Aliás, o conceito de autonomia encontra-se ligado ao de cooperação, como 

sublinha Isabel Alarcão, citada por Ferrão Tavares et al: “A autonomia só faz 

sentido por referência a uma melhor convivência social com os seus valores de 

colaboração, entre-ajuda, solidariedade” (1996: 29). 
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Essa entre-ajuda pode começar pela construção colectiva do sentido, pela partilha 

do saber entre aprendentes com recursos linguísticos de graus diferentes mas 

com um fim comum: a realização de uma tarefa ou projecto. Nesta situação, o 

professor é mais um membro do grupo, que pode ajudar a encontrar um sentido 

ao discurso, fornecendo os instrumentos linguísticos em falta. 

Cette négociation de sens avec l’élève, cette construction de la cohérence 
à partir de faibles moyens langagiers est la clé de voûte de la progression 
et de la réduction de l’hétérogénéité. (Chen-Géré, 2004: 1) 

Qualquer acto de comunicação linguística pode ser visto como um exercício de 

resolução de problemas em que o aprendente terá de manipular o que sabe e o 

que os outros sabem de modo a que a sua mensagem seja compreendida; essa 

resolução de problemas pode ser feita individualmente ou em grupo; daí a 

importância de variar as formas sociais de trabalho na aula. Maria do Céu Roldão 

considera que o professor deve: 

(…) organizar-se para ensinar de outro modo, criar estratégias de 
organização de trabalho que façam cada aluno aprender por si, com 
materiais adequados e tarefas exigentes, com interacções preparadas e 
orientadas para o que se pretende, promover trabalho com os pares 
sobre assuntos em estudo, proporcionar a síntese sistematizadora do que 
o professor faz, orientar e guiar os percursos de aquisição e consolidação 
de competências assentes em saberes compreendidos e actuantes. 
(2003b: 49) 

 

Esta opinião vai ao encontro da recomendação do QECR que coloca a tónica na 

variedade das propostas pedagógicas, pois “é também pela diversidade das 

experiências de aprendizagem que o indivíduo aumenta a sua capacidade para 

aprender” (2001: 34). 

Como se disse anteriormente, o ensino da LFE não criou metodologias próprias, 

mas elegeu como prioritárias algumas estratégias que se têm revelado mais 

eficazes. Entre estas, as simulações têm lugar de destaque. 

 

8. 2 As simulações 

A versão mais simples e corrente das simulações, os jeux de rôles, é prática 

comum nas abordagens comunicativas em todos os níveis de aprendizagem. “Le 
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jeu de rôle est fondé sur l’improvisation spontanée des participants quand ils sont 

placés dans une situation hypothétique” (Taylor e Walford, 1976, citados por 

Yaiche, 1996: 24). A interpretação de papéis presta-se particularmente ao 

desenvolvimento da competência sócio-cultural, mas outras competências são 

mobilizadas, sobretudo as ligadas ao saber-fazer linguístico. A participação neste 

género de actividades coloca o aprendente perante as mais variadas situações de 

comunicação simuladas. As mais estimulantes e úteis são as que o aprendente 

reconhece como passíveis de acontecer no seu futuro mais ou menos longínquo 

(Van Ek, 1988).  

Pela prioridade que é dada às actividades comunicativas, sobretudo à 

comunicação oral mais necessária em certas profissões, a simulação tornou-se 

prática incontornável no ensino da LFE, sobretudo pelo seu carácter 

interdisciplinar, como afirmam Goes e Zamfir (“L’exemple de la simulation est 

l’exercice idéal pour croiser les disciplines et faire de la langue en pratiquant un 

métier” - 2004: 119) e Yaiche (“On peut impliquer les enseignants des autres 

disciplines dans le montage de la simulation globale pour mettre en place une 

véritable pédagogie de l’interdisciplinarité” - 1996: 82). Neste último excerto, 

aparece a expressão “simulação global” que representa o grau mais avançado e 

acabado dos jeux de rôles. 

A ideia de conciliar uma actividade de aprendizagem com outras em que 

predominam o jogo e a criatividade surgiu pela primeira vez num artigo de Francis 

Debyser publicado em Le Français dans le Monde, na primeira metade dos anos 

70. Com as simulações globais, pretendia-se imitar a realidade, colando-se a ela 

para criar um modelo reduzido verosímil e credível, através da construção de uma 

teia de relações sociais em torno de um espaço, uma situação, uma cultura.  

Par rapport à des simulations simples, telles que simuler un échange 
conversationnel, une transaction, une prise de décision, voire une 
négociation, la simulation globale est plus ambitieuse : il s’agit de créer 
progressivement avec le groupe-classe un univers du discours complet, 
avec son cadre, ses personnages, leur vécu individuel et collectif et leurs 
relations, leurs interactions ; c’est la construction collective d’un monde 
vécu, d’une symbolique et donc d’une culture partagée… en langue 
étrangère. (Debyser, 1991, citado por Yaiche, 1996: 10)  
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No seguimento dos trabalhos de Debyser, surgiram ao longo dos anos várias 

obras que apresentam simulações globais em contextos diversos: a aldeia, o 

prédio, o circo, a conferência internacional, o hotel, a empresa. 

A metodologia das simulações globais assenta nas representações que os 

aprendentes têm de uma realidade social e na construção colectiva de uma teia 

(canevas ou scénario, conforme os autores franceses) que eles vão tecendo por 

etapas: escolha do local e do cenário, criação das identidades fictícias dos 

participantes na acção, estabelecimento das interacções sociais, invenção dos 

acontecimentos e incidentes.  

Une simulation globale est alors une fiction, non une feinte ou un 
simulacre, mais une véritable création. Les participants ont le pouvoir un 
peu démiurgique des inventeurs de mondes ; que le modèle de départ 
soit, par choix, réaliste ou plus imaginaire, ils créent tout : le décor, les 
personnages, les événements. (Caré, 1999: 155) 

 

A duração da simulação pode variar consoante o nível de conhecimentos 

linguísticos, o número de participantes, a sua criatividade e entusiasmo, etc., mas 

também depende do tempo dedicado à aprendizagem da língua que se insere 

igualmente na trama. São inúmeras as actividades que se podem criar à volta de 

um cenário (a descrição do espaço e do tempo, a construção das identidades, a 

sua apresentação em termos físicos e psicológicos, as relações e actividades 

sociais, os conflitos, problemas e sua resolução), ao mesmo tempo que se 

desenvolvem as competências (comunicativas orais e escritas, relacionais, de 

autonomia, de aprendizagem).  

Apesar de as simulações globais poderem ser igualmente utilizadas pelo ensino 

da língua geral, em trabalhos de projecto, por exemplo, é no contexto da LFE que 

ganham uma nova dimensão pela focagem na profissão, nas situações do 

quotidiano profissional, na sua linguagem, nos seus intervenientes, nos 

comportamentos, ou seja, pelo seu realismo, em articulação estreita com os 

objectivos específicos e os conteúdos previamente definidos.  

Numa metodologia baseada numa forte interacção entre os aprendentes na sala 

de aula, o professor tem de adaptar-se a um papel diferente e adoptar novas 

atitudes. Neste tipo de exercício, ele será sobretudo um animador de grupo, um 
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orientador das interacções, um moderador de conflitos, deixando espaço livre para 

a criatividade e a autonomia dos aprendentes, mas também poderá manter o seu 

papel mais tradicional de gestor das aprendizagens ao introduzir, reforçar ou 

esclarecer questões linguísticas, sobretudo gramaticais, de acordo com as 

necessidades sentidas pelos aprendentes. “La langue doit être au service de 

l’invention et non l’inverse” (Yaiche, 1996: 151). Segundo Bailly-Wehrle, “dans 

cette pédagogie, l’apprenant est demandeur, les professeurs répondent à cette 

demande et quelquefois l’anticipent. L’apprentissage n’est pas contraignant, mais 

il est voulu et ciblé sur l’apprenant” (2004: 28). Por outro lado, é uma metodologia 

que respeita a heterogeneidade entre os aprendentes, ao permitir a atribuição de 

papéis ou tarefas menos relevantes em função do nível de conhecimentos de 

cada um. De qualquer forma, o contacto directo, no grupo, com aprendentes de 

nível mais avançado é sempre enriquecedor e produtor de saber: “Ce n’est pas la 

recherche de la meilleure solution qui oriente l’action des participants, mais 

simplement l’accomplissement d’une tâche plus ou moins complexe par le biais 

des échanges langagiers” (Cali, 2004: 137). 

A construção das simulações globais, para ser eficaz em termos pedagógicos e 

pessoais, requer um trabalho prévio por parte do professor, quer de pesquisa dos 

contextos reais, quer de recolha de objectos de uso profissional e de material 

didáctico (documentos informativos, textos, gravações, etc.) que deverá ser 

trabalhado pelos aprendentes antes do início da simulação. Como forma particular 

do trabalho de projecto, as simulações globais geralmente atraem os aprendentes, 

pelo seu carácter lúdico, ao mesmo tempo que contribuem de forma efectiva para 

a aprendizagem, tal como salienta Carmen Rio Rey: 

It is obvious that project work can often mean more stress and anxiety for 
the teacher. Nevertheless, it is very rewarding to witness motivated 
learners develop pieces of work that have an air of authenticity. Even 
though project work is not the panacea that will solve all problems in 
language teaching (…), it is an interesting approach that can enrich them 
to a large extent, since it has proved to be an effective way of developing 
and honing the students’ language, research, and networking skills. (2003: 
13) 

 

Este tipo de ensino-aprendizagem levanta algumas questões sobre a avaliação. 

Esta deve reflectir todo o trabalho realizado pelo aprendente sobretudo a sua 
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capacidade de resolver as dificuldades, o seu envolvimento, empenho, etc., em 

vez de basear-se apenas nos produtos finais, escritos ou orais. Como o projecto é 

partilhado e visto por todos, torna-se mais fácil desenvolver competências de auto 

e hetero-avaliação, cuja importância é sublinhada por Bailly-Wehrle: “Il ne faudrait 

surtout pas sous-estimer l’importance de l’évaluation sociale au sein des 

simulations car elle est à la limite plus stimulante que celle des professeurs” (2004: 

29). 

O ensino da LFE, ao dar um especial relevo ao saber-fazer, ou seja, ao preparar 

os aprendentes para saberem fazer algo com a língua, insere-se numa lógica de 

desenvolvimento de competências. Nesta perspectiva, os conteúdos, os saberes, 

só se justificam se tornarem as pessoas competentes. É através da integração, 

mobilização e aplicação correcta dos conteúdos que o aprendente demonstra a 

sua competência, a sua capacidade de fazer, pensar ou apreciar algo. Trata-se 

assim, não de um saber inerte e efémero, mas de um saber em uso (segundo a 

expressão de Perrenoud) que pode ser mobilizado para organizar, estruturar, 

produzir. Para Maria do Céu Roldão, ter competência não é saber menos, é saber 

de forma orientada; o indivíduo competente tornou-se capaz porque se apropriou 

dos conhecimentos e usou-os mesmo nas situações imprevisíveis. Assim, a 

competência não se opõe ao conhecimento, antes exige mais e melhores 

conhecimentos, reflectidos e orientados para a sua mobilização.  

Não se substituem os conteúdos por competências mas orientam-se os 
conteúdos para que se expressem em competências. (2002: 61) 

Não se abandona nenhum conteúdo, mas têm todos de ser sempre 
repensados face ao que pretendemos que se faça com eles e através 
deles. (2003b: 50).  

 

Cada profissão (por vezes mesmo cada empresa) define as competências 

essenciais ao desempenho das diversas funções, competências essas que vão 

ser avaliadas na prática em contexto de trabalho. As entidades formadoras em 

LFE deverão portanto desenvolver as metodologias mais adequadas, de forma a 

tornar os seus aprendentes capazes de (inter)agir nas diversas situações de 

comunicação em contexto profissional. 
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Por muito bons que sejam os conselhos sobre as melhores metodologias a seguir, 

é no terreno que se revela a sua eficácia. São vários os relatos de experiências 

realizadas com diversos públicos (Challe, 2002; Acosta, 2003; Rey, 2003; 

Mangiante, 2004; Mangiante e Parpette, 2004; Cali, 2004; Lousada, 2004; 

Silvestre e Figueiredo, 2004; Bailly-Wehrle, 2004), sendo algumas delas baseadas 

nas simulações globais. A título de exemplo, citemos as que são feitas na área do 

turismo. Encontramos relatos de construção de cenários de acolhimento do 

turista, desde a marcação das férias numa agência de viagens até ao seu 

regresso a casa, passando pela estadia no hotel, as actividades de lazer, os 

incidentes da viagem, os transportes, as compras, etc. Noutras simulações, 

segue-se o processo de fabrico de produtos regionais brasileiros e sua divulgação 

junto dos turistas e ainda uma visita guiada à estância arqueológica de Petra, na 

Síria. Rey (2003) apresenta uma experiência interessante com alunos de uma 

universidade espanhola de desenvolvimento de um trabalho de projecto à 

distância, na área do turismo, baseado na troca de e-mails entre o suposto cliente 

e o agente de viagens, através do qual os aprendentes desenvolvem 

competências de comunicação e de aprendizagem (pesquisa, tratamento da 

informação, organização, etc.). 

As actividades de simulação são hoje parte indispensável do ensino da LFE, tal 

como sublinha Cali: 

Les activités de simulation nous paraissent particulièrement adaptées aux 
objectifs d’enseignement-apprentissage en français à visée 
professionnelle. Liant savoirs, savoir-faire et savoir-être, elles permettent 
aux participants de mettre à l’épreuve leurs compétences linguistiques et 
pragmatiques en toute liberté et avec un brin de fantaisie. Aux formateurs, 
elles apportent un outil complémentaire ou central, à leur convenance, 
pour cibler efficacement leurs programmes et mettre en marche sans 
coup tenir une dynamique de travail productrice. (2004: 145) 

 

Se as metodologias não são específicas ao ensino da LFE, o mesmo não se pode 

dizer dos materiais que o professor deve procurar. 
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9 – Materiais didácticos para o ensino da LFE 

Escolher os materiais didácticos para o ensino da LFE não é tarefa fácil, tendo em 

conta a diversidade e especificidade dos públicos, bem como a dificuldade em 

encontrar os mais adequados, de acordo com os objectivos e metodologias 

definidos. Face à realidade particular de cada curso, cada grupo de aprendentes 

ou cada instituição, não podemos ter a ilusão de que encontramos o manual, o 

documento ou o material audiovisual ideal, pronto a ser consumido. Cabe ao 

professor analisar constantemente as situações de aprendizagem e fazer as 

melhores escolhas entre os materiais ao seu dispor, dado que “materials hold 

such a significant place in language teaching that it would seem important for us to 

get it right” (Littlejohn e Windeatt, 1989, citado por Esteban e Cañado, 2003: 16).  

Os principais materiais didácticos utilizados no ensino do FFE pertencem a três 

categorias: as chamadas méthodes, os documentos autênticos e os materiais 

produzidos pelo professor. Vejamos a importância e as limitações de cada uma 

delas. 

Segundo uma definição de Jean-Pierre Cuq, no seu Dictionnaire de Didactique du 

Français (2003), a méthode inclui um manual escolar e elementos 

complementares como o livro do professor ou guia pedagógico, cadernos de 

exercícios, cassetes áudio ou vídeo, CD-Roms, etc. Apesar de serem numerosas 

as méthodes produzidas em França para a aprendizagem do francês como língua 

estrangeira, e de todas apregoarem que se destinam a qualquer tipo de público, o 

facto é que essa “globalidade” só existe por razões comerciais. A maioria delas, 

por serem demasiado universalistas e/ou concebidas para faixas etárias jovens, 

não convêm a públicos específicos adultos com outras necessidades e outra 

experiência de vida. Para estes, encontram-se no mercado inúmeros manuais sob 

o nome genérico de Le français de… (hôtellerie, affaires, tourisme, juridique) que 

se destinam a domínios específicos e constituem uma boa fonte de informação 

para o professor e os aprendentes, apesar de se dirigirem a um público-padrão 

que nem sempre corresponde à realidade de cada grupo, sobretudo quanto ao 

nível de língua. Estes materiais apresentam uma grande variedade de situações 

profissionais, discursos, vocabulário específico, mas também opções 

metodológicas que podem não se enquadrar nas que o professor definiu. 
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Raramente são utilizadas como manual único a adquirir pelos aprendentes, mas 

representam uma boa ferramenta de apoio e de auto-formação para o professor 

que se vê confrontado com realidades que não domina. 

Christine Sagnier (2004) analisou as méthodes usadas num curso de FFE para 

homens de negócios americanos. Para além das questões metodológicas em 

consonância com alguns dos aspectos apontados anteriormente (exploração de 

situações-modelo a partir de diálogos, dos quais se extraem os actos de fala 

reutilizados depois noutras situações simuladas; recolha de informação para a 

realização de tarefas comunicativas, etc.), a autora debruçou-se sobre os 

diferentes tipos de documentos e textos autênticos ou adaptados que induziam a 

produção escrita e oral. Reparou ainda que os autores das méthodes aconselham 

uma abordagem indutiva e posterior conceptualização, mas não fornecem grande 

apoio na matéria. Os exercícios de aplicação são pouco originais e baseiam-se 

nos métodos da língua geral (exercícios lacunares, de verdadeiro ou falso, 

associações, etc.). O aspecto lúdico é descurado, bem como a exploração das 

experiências pessoais.  

Fazendo um balanço desta análise, a autora considera que estas méthodes 

apresentam uma grande variedade de documentos autênticos, sonoros e escritos, 

para as actividades de compreensão, mas são ainda pobres quanto às 

actividades de produção, sobretudo escrita, limitadas, quase sempre, à redacção 

de faxes, cartas e outros documentos profissionais. Apesar destas limitações, a 

autora conclui que este tipo de material didáctico mostra evolução quanto às 

metodologias, investiu muito nos recursos complementares e fornece uma boa 

base de trabalho aos professores que não podem, por falta de tempo ou de 

acesso a outros materiais, inventar dia-a-dia as respostas para as necessidades 

do seu público. 

Apesar das suas potencialidades, na opinião de Robert (2002), as méthodes têm 

sofrido um declínio, nos últimos anos, talvez pela saturação dos professores que 

se sentem demasiado constrangidos e espartilhados por um manual. 

Muitos dos materiais das méthodes são documentos autênticos que, nas 

abordagens comunicativas, vêm substituir os textos fabricados das metodologias 
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anteriores, sobretudo as audiovisuais, e que, segundo Robert (2002) são a 

verdadeira mina de informação sobre o funcionamento da comunicação. Os 

documentos autênticos correspondem aos documentos elaborados para fins de 

comunicação real e portanto não concebidos à partida com intenção pedagógica, 

mas que são usados no ensino-aprendizagem das línguas (Cuq, 2003). Martinez 

apresenta as vantagens deste tipo de material: 

De tels documents (…) sont souvent perçus comme plus motivants, plus 
propres à faire naître l’expression personnelle et l’autonomie. Ils sont 
aussi plus proches de l’usage langagier réel, donc de nature à susciter 
connaissances et réflexion chez l’apprenant sur les conditions sociales et 
culturelles de leur production. (2002: 77) 

 

Contudo, a escolha dos documentos deve ser rigorosa. De facto, nem tudo serve 

para tudo; não é por ser autêntico que se adapta a todas as situações. Magali 

Lemeunier-Quéré considera que “tout document parce qu’il est authentique ne 

mérite pas pour autant de faire son entrée en classe” (2004: 30). Perante os 

documentos autênticos (folhetos turísticos, publicidades, horários dos comboios, 

formulários, memorandos, recortes de imprensa, mas também entrevistas, 

conversas gravadas…a lista é infinita e adaptada a cada domínio), o professor 

tem de seleccionar, fazer montagens, adaptar ao nível de aprendizagem da língua 

e ao nível de conhecimentos do domínio. 

Para além da dificuldade de acesso a bons documentos autênticos 

(pedagogicamente falando), sobretudo os orais, o grande problema deste tipo de 

material é que rapidamente perde actualidade e interesse. Por outro lado, 

descontextualizado e didactizado, pode perder igualmente o seu carácter 

genuíno. Assim, só cumprirá a sua missão se conseguir uma verdadeira 

autenticidade de interacção verbal em situação de comunicação. 

A exploração de documentos autênticos recolhidos pelo professor deve-se, na 

maioria dos casos, à insatisfação com o que os manuais oferecem e a 

necessidade de aproximar o ensino-aprendizagem das situações profissionais 

reais que o aluno vai enfrentar. Por exemplo, no ramo do turismo, o professor 

poderá explorar na aula os formulários, os faxes, os folhetos informativos, as 

ementas dos restaurantes, o livro de reclamações, etc., com os quais o futuro 
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profissional vai ser confrontado brevemente, mas também documentos que lhe 

permitam introduzir e explorar aspectos culturais e comportamentais, que 

ensinem a fazer a desconstrução dos estereótipos e das barreiras que impedem 

uma verdadeira comunicação e a abertura ao outro. 

O uso dos documentos autênticos requer algumas competências por parte do 

professor de LFE, entre elas, a capacidade para avaliar o interesse, a pertinência 

e adaptabilidade do documento ao nível e aos objectivos, e a criatividade na sua 

exploração didáctica. 

O terceiro tipo de documentos corresponde aos que o próprio professor vai criar 

em função do seu público e das situações que vive. Este poderá basear-se em 

documentos autênticos ou fabricá-los “como se fossem verdadeiros”. Robert 

chama-lhes os documentos realistas: “Il est fabriqué mais il a la forme, le 

caractère, la fonction virtuelle d’un document authentique: article de presse extrait 

d’un journal imaginaire, publicité pour une marque qui n’existe pas, etc.” (2002 : 

14). Apesar de fabricados, estes documentos requerem não só habilidade e 

criatividade, como rigor científico e pedagógico. 

Em síntese, podemos dizer que a escolha dos materiais mais adequados pode 

ser um quebra-cabeças para o professor de LFE. Ao longo dos anos de 

experiência, este vai constituindo uma razoável base de dados que lhe serve de 

referência mas que nunca se poderá considerar completa. 

 

10 – Avaliação  

Ao longo dos pontos anteriores, fomos abordando algumas questões sobre a 

avaliação no ensino da LFE que deve estar em consonância com as 

necessidades, os objectivos, as competências trabalhadas e os conteúdos. 

Sobretudo, tem de haver coerência entre as práticas de utilização da língua e as 

de avaliação. Esta deve portanto ser uma avaliação flexível e diversificada nos 

instrumentos que utiliza; para além das provas escritas, são igualmente 

importantes todas as actividades orais em que o aprendente se vê envolvido e 
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que revelam as suas competências e conhecimentos, tanto linguísticos como do 

domínio profissional (simulações, apresentações de trabalhos, debates, etc.). 

Ferrão Tavares et al realçam que “as situações reais de comunicação exigem a 

realização de testes multimodais” (1996: 31), ou seja, testes em que o saber-fazer 

é determinado pela competência linguística e pela dimensão sócio-cultural. As 

autoras dão um exemplo de teste multimodal que integra várias competências 

(compreensão oral, expressão escrita e oral) que, pela sua autenticidade, poderá 

ser utilizado como avaliação de uma simulação de atendimento ao cliente, na 

recepção de um hotel: o recepcionista recebe um telefonema para um cliente que 

está ausente, anota o recado e transmite-o oralmente ao cliente no seu regresso. 

No ensino da LFE como no da língua geral, “avaliar é um conjunto organizado de 

processos que visam o acompanhamento regular de qualquer aprendizagem 

pretendida e que incorporam, por isso mesmo, a verificação da sua consecução” 

Roldão, 2003b: 41). Tendo em conta que cada grupo de aprendentes desenvolve 

de forma diferente as várias competências, os testes sumativos escritos poderão 

não ser a melhor forma de acompanhar os progressos do aprendente nem de 

verificar se, numa determinada situação profissional de interacção directa com o 

interlocutor, ele se mostra capaz de usar adequada e eficazmente a língua. Por 

exigir uma maior atenção por parte do professor e grelhas de análise mais finas, a 

avaliação da oralidade torna-se mais complexa (e talvez por isso menos 

sistemática), mas reveste-se de uma grande importância quando se trata da 

competência mais necessária no dia-a-dia do profissional.  

Perrenoud chama a atenção para a necessidade de observar e tomar nota do 

trabalho do aprendente, numa perspectiva de avaliação formativa que visa auxiliar 

a aprender, o que o leva a afirmar que nada substitui a observação dos 

aprendentes no trabalho, quando se quer conhecer as suas competências. Esta 

observação torna-se mais fácil no ensino da LFE devido à pequena dimensão dos 

grupos e à componente eminentemente prática da maioria dos cursos. 

No seguimento da defesa de um ensino por competências, Maria do Céu Roldão 

apresenta alguns exemplos da avaliação dessas competências, isto é, dos meios 

que permitem verificar se o aprendente está apto a fazer, relacionar, usar. Este 
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tipo de avaliação questiona cada actividade que deve ter como objectivo o 

desenvolvimento de uma determinada competência. Avalia-se o saber, o saber-

fazer, o saber-pensar e não apenas a memorização e a mecanização. Para a 

autora, a avaliação deve ser vista como o acompanhamento regulador que os 

mestres de ofícios fazem com os seus aprendizes para melhor perceberem o que 

está ou não sabido. Talvez seja esta a melhor imagem para ilustrar o que deve 

ser a avaliação no ensino da LFE. 
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Capítulo III – Metodologia de investigação 
 

1 – Objectivos do estudo e orientações metodológicas 

 

Os estudos em educação (…) constituem uma “ciência prática”, na 
medida em que não queremos apenas conhecer factos e compreender 
as relações em nome do saber, mas também pretendemos conhecer e 
compreender com o objectivo de sermos capazes de agir e agir “melhor” 
do que anteriormente. (Langeveld, 1965, citado por Judith Bell, 1997: 32) 

 

Concordamos inteiramente com a opinião de Langeveld que expressa o desejo de 

qualquer professor: saber mais para ensinar melhor. É esse desejo de conhecer 

melhor a realidade educativa, de intervir de forma crítica e criativa e, quiçá, de 

criar um conhecimento capaz de produzir mudanças, por mais modestas que elas 

sejam, que leva os professores a investigar. Será este também um dos objectivos 

do presente estudo que, apesar de centrado numa população restrita e localizada 

geograficamente, o que coloca, desde logo, problemas de representatividade e de 

generalização, poderá, de acordo com Judith Bell, “ser relatado de forma a 

permitir aos membros de grupos semelhantes reconhecer dificuldades e, 

possivelmente, ver formas de solução de problemas semelhantes no seu próprio 

grupo” (1997: 25). 

No capítulo anterior, fez-se uma abordagem das particularidades do ensino da 

LFE, nomeadamente a futuros profissionais em contexto formal escolar, tendo-se 

referido vários exemplos relativos a cursos de turismo. Na nossa opinião, o ensino 

do “francês do turismo”, como é designado nos manuais e na literatura, deve 

enquadrar-se numa perspectiva e nas metodologias do ensino da LFE, pela 

abordagem particular das competências de comunicação e pela especificidade 

das situações que requerem o uso da língua estrangeira. 

Estando o presente estudo focalizado no ensino do francês do turismo aos cursos 

profissionais de nível secundário, interessa-nos conhecer os contextos 

profissionais de uso da língua, mas também o que se faz nas aulas de francês, 

com quem, para quê e segundo que metodologias, o que vai ao encontro de 

algumas das recomendações de Carlos Lomas para a melhoria das competências 

comunicativas. 
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Talvez seja conveniente começar por indagar aquilo que as pessoas 
fazem com as palavras na sua vida quotidiana, com que intenções e em 
que contextos as usam, e, depois, averiguar aquilo que realmente se 
ensina e aprende nas aulas, quais os saberes legítimos e quais, ao 
contrário, são considerados ilegítimos e alheios ao trabalho educativo; 
em outros termos, procurar saber como se seleccionam os conteúdos 
linguísticos no ensino da língua, como se ensinam e como se aprendem 
as habilidades comunicativas do falar, do escutar, do ler, do entender, do 
escrever no âmbito social e escolar. (2003: 21)  

 

Tendo em conta que se trata de cursos profissionais que visam preparar os 

jovens para o desempenho competente de funções no sector do turismo, a 

análise da ligação e eventual colaboração entre a escola e a empresa reveste-se 

de uma particular importância, pela preocupação da primeira em corresponder às 

exigências da segunda, constituindo esta análise o outro pólo da nossa 

investigação. 

Ao longo de vários anos de experiência de ensino do francês do turismo, a autora 

do presente estudo aliou a prática pedagógica, a concepção de programas e 

materiais e a reflexão sobre as necessidades dos aprendentes, tendo para tal 

contribuído igualmente as suas funções de orientadora educativa e de estágio 

profissional. Os frequentes contactos e troca de experiências com os professores 

das áreas técnicas e científicas e os orientadores de estágio nas empresas 

contribuíram para a convicção de que tanto a escola como o mundo empresarial 

terão a ganhar com o diálogo e a colaboração mútua, no pleno respeito das 

competências de cada um. 

Todavia, por muito vasta que seja a experiência do professor, é-lhe impossível 

conhecer a realidade das outras escolas, bem como o que cada um faz nas suas 

aulas. Essa experiência impõe-lhe um olhar sobre as coisas que não está isento 

de subjectividade, de crenças e de preconceitos, o que limita a sua capacidade de 

análise, tal como afirmam Bogdan e Biklen: “Todos os investigadores são presa 

dos enviesamentos inerentes ao observador [mas estes] tentam reconhecê-[los] e 

tomá-[los] em consideração, como forma de lidar com eles” (1994: 68). Corre-se 

então o risco de tomar como “normais” e “lógicas” as nossas próprias práticas de 

ensino, sem as questionar nem as comparar com as dos outros. A consciência da 

complexidade da realidade educativa irá trazer o necessário distanciamento e a 
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busca de respostas para as muitas questões que se levantam e que, no âmbito do 

presente estudo, são as seguintes: 

o Que competências comunicativas em língua francesa deverão os 

aprendentes desenvolver, de acordo com o seu perfil e saídas 

profissionais? 

o De que modo é feita pelos professores a gestão dos programas oficiais de 

francês e/ou como concebem programas alternativos de acordo com as 

necessidades dos aprendentes? 

o Que metodologias, estratégias e recursos são utilizados pelos professores? 

o Que representações do mundo do trabalho e das suas necessidades 

comunicativas possuem os aprendentes destes cursos? 

o Como se relacionam os aprendentes com o ensino-aprendizagem da 

língua? 

o Que visão possuem as empresas do sector do turismo em relação ao 

ensino das línguas estrangeiras, e do francês em particular, aos futuros 

profissionais? 

o Que contributo poderão as empresas dar para a definição das 

necessidades de utilização da língua francesa nos diversos contextos 

profissionais? 

De acordo com as questões investigativas acima formuladas, definiram-se os 

seguintes objectivos: 

o Identificar as necessidades e competências comunicativas dos 

aprendentes de francês dos cursos de turismo do ensino profissional. 

o Analisar o modo como os professores fazem a gestão dos programas e/ou 

concebem alternativas e as operacionalizam na sala de aula. 

o Conhecer as estratégias, metodologias e recursos utilizados pelo 

professor, tendo em conta as especificidades do ensino da língua aos 

cursos de turismo. 
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o Conhecer as representações que os aprendentes têm das necessidades 

comunicativas dos profissionais do seu sector. 

o Compreender a relação do aprendente com o ensino-aprendizagem do 

francês. 

o Definir formas de colaboração entre a empresa e a escola para a formação 

dos aprendentes. 

o Contribuir para a reflexão sobre o ensino do francês para fins específicos. 

Os objectivos assim definidos serão o guia para o presente estudo, estando 

contudo sujeitos a eventuais reformulações à medida que a investigação 

prossegue. 

Considerando a problemática a tratar e os objectivos formulados para este 

estudo, pretendemos seguir uma metodologia qualitativa e descritiva, segundo um 

paradigma interpretativo, que se baseia na ideia de que os fenómenos humanos 

têm sentido e podem ser compreendidos pelo investigador. Esta metodologia 

parece-nos adequada por se tratar de uma investigação em contexto educacional 

e dado que se pretende descrever uma realidade múltipla e variada, produto da 

visão subjectiva dos sujeitos inseridos em contextos diversos mas interligados, 

isto é, das percepções individuais dos segmentos de realidade a que cada um 

tem acesso. Efectivamente, os significados atribuídos aos actos, às intenções e 

aos discursos variam em função dos grupos específicos de indivíduos que 

partilham uma visão da realidade que lhes é própria e que difere da dos outros 

grupos, apesar de inseridos em contextos iguais ou semelhantes (educativo ou 

profissional). O trabalho do investigador centra-se nesta variabilidade das 

relações comportamento/ significado e visa a reconstrução da realidade a partir 

dos dados subjectivos que cada indivíduo fornece.  

Neste estudo, procurar-se-á compreender e explicar comportamentos, 

representações e interacções, usando estratégias de observação como os 

inquéritos e as entrevistas, sendo o conhecimento criado através da interacção 

entre o investigador e os participantes a partir da interpretação do seu discurso e 

dos seus contributos. Neste tipo de investigação, a relação de familiaridade do 

investigador com o contexto é fundamental para a compreensão dos fenómenos 
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observados, suas relações e significados, e irá permitir uma melhor apropriação 

das diversas perspectivas.  

Independentemente das funções pedagógicas que desempenha, neste estudo, a 

autora assume a posição de observadora que procura compreender a realidade e 

como ela se constrói, sem que haja, da sua parte e no decurso da investigação, 

qualquer intenção de interferir ou modificar essa realidade. Tentar-se-á 

igualmente minimizar o carácter avaliativo inerente a qualquer investigação que 

descreve as acções dos indivíduos. A investigação interpretativa permite assim 

um distanciamento, ao tornar estranho o que é familiar e ao tentar explicar o que 

está implícito, porque o que se pensa nem sempre é o que se diz e o que faz. 

(Lessard-Hébert et al, 1994). 

A recolha de informação irá ser feita através da consulta de fontes diversas 

(humanas e documentais), de modo a que o estudo seja o mais possível 

objectivo, pelo confronto entre as opiniões do investigador, os contributos da 

literatura e os dados recolhidos, tendo em conta que, como afirma Alex Mucchielli: 

“le sens n’est pas une donnée immédiate” (2002: 183). De Ketele e Roegiers 

definem da seguinte maneira o objectivo da recolha de informações: 

Le recueil d’informations peut dès lors être défini comme le processus 
organisé mis en œuvre pour obtenir des informations auprès de sources 
multiples en vue de passer d’un niveau de connaissance ou de 
représentation d’une situation donnée à un autre niveau (…) de la même 
situation dans le cadre d’une action délibérée dont les objectifs ont été 
clairement définis, et qui donne des garanties suffisantes de validité. 
(1996: 16) 

 

Apesar de se tratar de um estudo eminentemente qualitativo, iremos fazer um 

tratamento quantitativo dos dados obtidos através das perguntas fechadas dos 

inquéritos. A análise terá assim um carácter híbrido, pois concilia a investigação 

qualitativa da descoberta com a investigação quantitativa em que se pretende 

verificar o que julgamos ser mais significativo. 
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2 – Participantes no estudo 

2.1 Universo da análise 

A maioria dos cursos profissionais de nível III tem apenas uma língua estrangeira 

no seu plano de estudos, o inglês, inserida na componente sócio-cultural. Os 

cursos de turismo, para além do inglês, incluem uma segunda língua estrangeira, 

geralmente o francês, apesar de haver escolas que optam pelo alemão ou pelo 

castelhano, tendo em conta necessidades comunicativas particulares criadas pelo 

contexto sócio-económico em que se inserem.  

Com uma duração de três anos, do 10º ao 12º ano, no que concerne ao ensino-

aprendizagem das línguas estrangeiras, estes cursos diferem dos propostos pelos 

institutos de línguas e outros centros de formação aos adultos profissionais que 

dispõem de pouco tempo para a formação, por se dirigirem a um público cativo 

em contexto escolar. Nos cursos em análise, não se impõe um ritmo de 

aprendizagem intensivo, pelo que há tempo para desenvolver as competências 

necessárias ao exercício da profissão, segundo uma concepção e metodologias 

próprias do ensino das línguas estrangeiras a um público cativo, com a 

particularidade de que se trata de cursos profissionais com as exigências que lhes 

são inerentes e que tratámos no capítulo anterior. O contacto com a língua 

estrangeira ocorre assim algumas horas por semana, a par das outras disciplinas, 

técnicas e científicas. Apesar de se tratar de jovens adultos, a sua vivência é 

muito mais escolar do que profissional, pelo que os contactos com o mundo do 

trabalho limitam-se, na maioria, à realização de estágios em empresas, em 

alternância com a formação escolar. Julgamos assim ser pertinente o estudo de 

como as instituições e os professores de francês, em particular, conciliam as 

exigências escolares e as profissionais, de forma a fornecer uma formação de 

qualidade. 

O presente estudo irá centrar-se nos cursos de turismo do distrito de Setúbal, por 

se tratar de uma região com grande potencial turístico que aposta no 

desenvolvimento da formação profissional e também pela facilidade de acesso às 

fontes, dados os contactos pessoais da autora com as escolas, os professores e 

as empresas.  
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Os participantes no estudo pertencem a três grupos distintos mas interligados por 

vivências da mesma realidade, o turismo. Por um lado, temos a instituição escolar 

(aprendentes e professores de francês) e por outro as empresas do sector do 

turismo, colaboradoras das escolas, que recebem os jovens estagiários e que, 

futuramente, serão os seus empregadores, destinatários finais da formação.  

 

2. 2 As instituições de formação e os cursos inquiridos 

Estando o presente estudo centrado apenas numa região, o primeiro passo na 

escolha dos participantes foi o levantamento de todas as instituições do distrito de 

Setúbal com cursos de turismo de nível III, através da consulta a sites do 

Ministério da Educação, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

e de contactos directos com individualidades ligadas à formação profissional, 

tendo-se obtido uma listagem da oferta do distrito. Contactadas uma a uma, 

pessoalmente ou por telefone, as instituições forneceram informações úteis sobre 

os seus cursos, planos de estudos, número de alunos/ formandos e anos de 

escolaridade, disponibilidade para uma eventual colaboração no estudo, etc. 

Quando solicitado, o pedido formal foi feito posteriormente, por carta (Apêndice 

2). À excepção de uma entidade estatal que colocou entraves à realização da 

recolha de dados, todas as instituições contactadas se disponibilizaram amável e 

prontamente para colaborarem, tendo a receptividade superado as expectativas 

iniciais. Para além da já citada, apenas uma entidade formadora acabou por não 

colaborar na recolha de dados junto dos alunos, por estes se encontrarem em 

estágio, o que foi lamentável por ser a única instituição do distrito a oferecer os 

cursos de Restaurante/ Bar e de Cozinha de nível III. Contudo, foi possível contar 

com a colaboração da professora de francês destes cursos, o que, em parte, veio 

minimizar esse inconveniente. 

Assim, a intenção inicial de recolher dados junto de todos os alunos/ formandos 

dos cursos de turismo do distrito não se pôde concretizar, pelo que se recorreu a 

uma amostra representativa da população total que Ghiglione e Matalon definem 

da seguinte forma: “Uma amostra é representativa se as unidades que a 

constituem forem escolhidas por um processo tal que todos os membros da 
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população tenham a mesma probabilidade de fazer parte da amostra” (1992: 30). 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2003), este procedimento justifica-se 

quando a população é muito volumosa e quando, sobre os aspectos que 

interessam ao investigador, é importante recolher uma imagem globalmente 

conforme à que seria obtida interrogando o conjunto da população. No presente 

caso, consideramos que foi garantida a representatividade. Para esta população, 

foi elaborado um inquérito por questionário, instrumento adequado quando “se 

propõe obter informação a partir de uma selecção representativa da população e 

a partir da amostra tirar conclusões consideradas representativas da população 

como um todo” (Bell, 1997: 26).  

Contornando as condicionantes acima referidas, procurou-se constituir uma 

amostragem da realidade formativa da região, variando os cursos e os anos de 

escolaridade, de forma a obter perspectivas e experiências diversificadas.  

A recolha de dados junto dos alunos foi efectuada no mês de Junho de 2005, 

tendo havido alguma pressão de tempo devido à iminência dos estágios e das 

férias dos alunos. Por outro lado, a dispersão geográfica das escolas, situadas no 

Barreiro, Corroios, Amora, Setúbal e Grândola, dificultou igualmente os contactos.  

Responderam ao inquérito por questionário um total de 145 alunos num universo 

possível de 157, tendo-se assim obtido uma taxa de 92,2% de respostas 

(Apêndice 3). O quadro seguinte mostra a distribuição da amostra. 

 

Ano Curso Alunos 

1º Técnico de Hotelaria, Recepção e Atendimento (THRA) 16 

1º/ 2º Técnico para Agência de Viagens (TAV) 27 

1º/ 2º Técnico de Turismo e Informação Turística (TTIT) 33 

2º Técnico de Alimentação e Bebidas (TAB) 17 

1º/ 2º/ 3º Recepcionista de Hotel (RH) 52 

                           TOTAL 145 

 

Quadro 1 - Inquérito aos alunos 
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Nenhum aluno contactado se recusou a responder ao inquérito, justificando-se a 

diferença entre os dois números pela ausência de alguns alunos no dia da 

realização do mesmo. Este foi preenchido na presença da autora, excepto num 

caso em que, por falta de disponibilidade dos alunos e da professora nesse dia, o 

inquérito foi respondido numa aula posterior e devolvido por correio.  

Foram cinco as instituições de formação que colaboraram na recolha de dados: 

uma escola profissional privada (Setúbal), uma escola profissional estatal 

(Grândola), um centro de formação profissional estatal (Amora) e dois centros de 

formação privados, supervisionados pelo IEFP (Barreiro e Corroios). 

A recolha de dados junto dos professores, através de inquérito por questionário 

e/ou entrevista, realizou-se nas mesmas instituições, à excepção do caso já 

referido anteriormente em que só foi possível falar com a professora. 

Colaboraram sete professores de francês, tendo sido realizados seis inquéritos 

por questionário e seis entrevistas. A amostra, pequena, corresponde, tanto 

quanto foi possível apurar, à quase totalidade dos professores de francês dos 

cursos de turismo do distrito, dado que, em algumas instituições, existe apenas 

um professor a leccionar aos diferentes cursos, tendo ficado de fora a autora do 

estudo e o(s) professor(s) da instituição que não se mostrou disponível para 

fornecer quaisquer informações. Neste tipo de investigação, geralmente encontra-

se uma boa receptividade por parte dos professores, que aproveitam a 

oportunidade para falar sobre os seus problemas do dia-a-dia profissional, e que 

ficam satisfeitos por saber que as suas opiniões são apreciadas e valorizadas e 

vão ser analisadas por alguém que partilha essa mesma realidade. 

 

2. 3 As empresas 

Na nossa perspectiva, e tendo em conta os objectivos propostos, a recolha de 

dados ficaria incompleta sem o contributo das empresas do sector. Foi adoptado 

um procedimento semelhante ao das instituições de formação, ou seja, o 

levantamento das empresas de turismo que, na zona de Setúbal, colaboram com 

as escolas/ centros de formação, recebendo alunos/ formandos em estágio. 

Optámos por estas empresas cooperantes, em detrimento de outras sem 
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contactos com a formação, por um lado porque poderiam mostrar-se mais 

receptivas a participar no presente estudo, e, por outro, porque interessava-nos 

conhecer o tipo de relação que existe entre a escola e as empresas através de 

informantes privilegiados, os coordenadores dos estágios dos alunos/ formandos, 

que, pelas suas funções, servem de intermediários entre o mundo do trabalho e 

as instituições de formação. 

Pelas informações recolhidas junto das instituições que participaram no presente 

estudo, a maioria das empresas de turismo que recebem estagiários situa-se na 

zona de Setúbal e Palmela. Houve alguma dificuldade em obter essa informação, 

que ficou certamente incompleta, quer pelo desconhecimento dos inquiridos sobre 

essas empresas, quer pelo receio de divulgar os nomes, sem o seu 

consentimento. Apesar destas dificuldades, obteve-se uma lista de cerca de vinte 

empresas que foram contactadas directamente. Nesta tarefa, valeram alguns 

conhecimentos pessoais da autora com responsáveis pelos estágios e dirigentes 

das empresas.  

Das empresas contactadas, apenas duas agências de viagens e um hotel não 

colaboraram, no primeiro caso por falta de disponibilidade das responsáveis, 

devido ao volume de trabalho em vésperas de férias, e o segundo por ausência 

da gerente. Também as empresas acolheram com agrado a proposta de 

colaborar no presente estudo, após apresentação dos objectivos a que nos 

propúnhamos. Procurou-se diversificar as empresas, de forma a obter 

informações sobre os diferentes cursos inquiridos. Foram realizadas 17 

entrevistas, num total de 16 empresas, distribuídas da seguinte forma:  

Actividade Entrevistas 

Hotelaria 5 

Hotelaria com restauração 5 

Restauração 2 

Agências de viagens 4 

Actividades turísticas 1 

Total 17 

 

Quadro 2 - Empresas 
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Dado que as entrevistas às empresas decorreram no mês de Julho, quase todas 

elas tinham, na altura, jovens a estagiar, provenientes de algumas das instituições 

inquiridas, pelo que foi agradável a autora ser recebida na recepção dos hotéis, 

nos restaurantes ou nas agências de viagens pelos mesmos jovens que tinham 

respondido ao inquérito, um mês antes. De assinalar, igualmente, que as 

empresas contactadas, sobretudo as do ramo hoteleiro, para além dos alunos das 

escolas/ centros do distrito, recebem igualmente jovens de outras zonas do país 

(Algarve, Fundão, Estoril, Coimbra, Leiria) e mesmo de escolas estrangeiras, o 

que revela o interesse em colaborar com as instituições de formação profissional. 

 

3 – Inquéritos por questionário 

3.1 Características 

O inquérito por questionário foi um dos instrumentos de recolha de dados 

considerados adequados ao presente estudo, tendo em conta o elevado número 

de inquiridos e o tipo de informação pretendida, centrada em questões precisas 

sobre as experiências dos inquiridos. 

Segundo Quivy e Campenhoudt, este instrumento permite obter informações junto 

de “um conjunto de inquiridos representativos de uma população (…) [sobre] o 

seu nível de conhecimentos ou de consciência de um problema, ou ainda sobre 

qualquer ponto de interesse dos investigadores” (2003: 188). Parte-se assim do 

princípio de que é possível apreender o real por intermédio das respostas a um 

conjunto de perguntas construídas a partir da experiência pessoal do investigador 

e do seu conhecimento dos contextos, bem como em função de um quadro 

teórico e de conceitos que derivam da sua apreensão do fenómeno em análise. 

Por sua vez, os inquiridos respondem em função das representações que fazem 

das situações, guiados pelas perguntas do investigador, mas com alguma 

margem para expressar claramente os seus pensamentos e opiniões, dado que a 

maioria dos inquéritos por questionário alia perguntas fechadas e abertas.  

As primeiras pressupõem um conhecimento prévio das variáveis que permite 

abordar todos os casos prováveis; facilitam a tarefa dos inquiridos que usam o 

reconhecimento em vez da memória; todos os inquiridos respondem às mesmas 
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perguntas, de modo a que o investigador possa validá-las por comparação; 

fornecem respostas mais facilmente analisáveis do ponto de vista quantitativo. 

Quando utilizadas em exclusivo, as perguntas fechadas condicionam e limitam as 

respostas dos inquiridos que não podem acrescentar outros pontos de vista. Por 

sua vez, as questões abertas auxiliam a interpretação de respostas desviantes a 

perguntas fechadas; permitem a introdução de casos omissos; indicam o nível de 

conhecimento sobre o tópico e a sua relevância para o sujeito e dão oportunidade 

ao inquirido de se expressar pelas próprias palavras. A sua variabilidade exige 

uma análise de conteúdo. Apesar de ser mais motivador, este tipo de perguntas 

tem alguns inconvenientes, sobretudo quando se tem pouca informação sobre o 

assunto: 

Quando se pede aos inquiridos o esforço de procurarem livremente nas 
respectivas mentes a resposta mais apropriada para um amplo conjunto 
de respostas possíveis, nada garante o sucesso da memória ou que eles 
não se precipitam pela primeira resposta minimamente adequada que 
lhes ocorre. (Foddy, 1996: 168) 

 

Para que este instrumento de recolha de dados seja o mais possível rigoroso, é 

necessário respeitar certas normas (Roger Mucchielli, 1979; Ghiglione e Matalon, 

1992; Foddy, 1996; Albarello et al, 1997; Hill e Hill, 1998, entre outros), das quais 

destacamos as seguintes que foram tidas em conta nos inquéritos realizados: 

o Formular claramente as perguntas, evitando as ambiguidades de sentido e 

as interpretações pessoais. 

o Incluir respostas abertas para permitir ao inquirido expressar outras 

opiniões ou apresentar sugestões. 

o Evitar o efeito de halo que consiste na tendência para responder da mesma 

maneira a várias perguntas formuladas de forma semelhante. 

o Preferir as perguntas curtas que facilitam a compreensão e não dispersam 

a atenção do inquirido. 

o Usar fórmulas de transição entre as diversas partes do questionário para 

introdução de novos aspectos da questão. 
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o Não induzir as respostas do inquirido pelo tipo de formulação das 

perguntas. 

o Usar questões filtro que consistem em eliminar um conjunto de inquiridos 

para os quais se reserva um tratamento à parte. 

o Evitar termos ambíguos, subjectivos ou chocantes, bem como questões 

duplas, hipotéticas e/ou baseadas em pressupostos. 

Para construir um questionário, é necessário saber com exactidão o que 

pretendemos conhecer, garantir que todas as questões têm o mesmo significado 

para os inquiridos e que todos os aspectos da questão foram abordados 

(Ghiglione e Matalon, 1992). Por muito cuidado que o investigador tenha na 

construção do seu instrumento de análise, corre-se sempre o risco de haver 

dúvidas e más interpretações por parte do inquirido, daí a importância do pré-

teste que servirá para detectar e posteriormente corrigir esses desajustamentos, 

isto é, será útil para validar a sua arquitectura geral e a adequação e 

compreensão das questões, de forma a poder proceder-se à reformulação, 

eliminação ou acréscimo de novos elementos.  

Há uma operação sem a qual não podemos passar e que vale mais do 
que todos os conselhos. Consiste em testar previamente o questionário 
junto de um pequeno número de indivíduos pertencentes às diversas 
categorias do público a que diz respeito o estudo, mas, se possível, 
diferentes dos que foram incluídos na amostra. (Quivy e Campenhoudt, 
2003: 171-172) 

 

Observar as reacções dos inquiridos enquanto preenchem o questionário, anotar 

as suas dúvidas, o tempo de resposta e as suas hesitações podem servir para a 

aferição do instrumento. Tal como afirmam Fowler e Mangione, 1990, citados por 

Foddy:  

Identificar as perguntas que provocam elevados níveis de 
requestionamento e melhorá-las antes de aplicar o questionário é uma 
das formas mais fecundas de reduzir os problemas de enviesamento. 
(1996: 205) 

 

Entre o investigador e os inquiridos deve criar-se uma atmosfera de confiança, 

propícia à sinceridade e à colaboração, dado que os inquiridos só responderão se 
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acharem que a sua opinião pode contribuir para a melhoria de um domínio que 

lhes parece importante. “O facto de pedir às pessoas que se sentem e que 

preencham um questionário modifica o seu comportamento” (Bogdan e Biklen, 

1994: 68). 

Foi com base nestes pressupostos, e tendo sempre em mente o conselho de 

Albarello et al. (“Cada questão deve ser pensada a fim de corresponder com 

exactidão a uma hipótese precisa”, 1997: 53), que se construíram os inquéritos 

por questionário do presente estudo e que passamos a apresentar. 

 

3. 2 Inquérito por questionário aos alunos 

Com a realização do inquérito por questionário aos alunos, pretendeu-se atingir 

os seguintes objectivos: 

o Conhecer as representações que os aprendentes têm das necessidades 

comunicativas dos profissionais do seu sector. 

o Conhecer as estratégias e metodologias utilizadas pelo professor, tendo 

em conta as especificidades do ensino da língua aos cursos de turismo. 

o Conhecer a relação do aprendente com o ensino-aprendizagem do francês. 

Foi elaborado um pré-teste para aferir a clareza das perguntas e obter, 

eventualmente, sugestões de respostas. Antes da sua aplicação, o pré-teste foi 

submetido à apreciação da professora orientadora, de uma colega de mestrado e 

de uma aluna do mesmo ano, mas de curso diferente. Desta consulta, resultaram 

algumas críticas e sugestões pertinentes que foram tidas em conta na elaboração 

de uma segunda versão do pré-teste (Apêndice 4). Este realizou-se junto de dez 

alunos do 1º ano do curso de THRA, numa escola profissional de Setúbal, na 

presença da autora. O tempo de realização foi de cerca de quinze minutos, tendo 

os alunos preenchido cuidadosamente o inquérito e sendo visível o tempo gasto 

na leitura das perguntas e na sinalização das respostas. Alguns alunos 

levantaram dúvidas pontuais sobre as instruções de preenchimento (por exemplo, 

se podiam assinalar mais do que uma resposta, se deviam pôr uma cruz ou um 

círculo nas respostas por escalas), ou quiseram obter confirmação da 
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interpretação que faziam da instrução. Nenhuma questão levantou dúvidas quanto 

ao seu significado.  

Concluído o pré-teste, fez-se uma análise dos resultados, com vista à elaboração 

da versão final do inquérito. Todas as questões foram respondidas de acordo com 

as instruções. A diversidade das respostas a certas questões significa que não 

houve indução das mesmas. Apenas três alunos preencheram as alíneas “outra” 

para assinalar casos pessoais de aprendizagem anterior da língua, para fazer 

sugestões de respostas ou comentários. Procedeu-se então à reformulação de 

algumas perguntas, de acordo com as sugestões apresentadas, no sentido de as 

tornar mais claras, especificando que número de respostas se pretendia e 

acrescentando opções de resposta. Foi igualmente inserida uma questão aberta 

que não existia no pré-teste com o objectivo de justificar a resposta à pergunta 

anterior. 

O inquérito por questionário que foi aplicado à amostra (Apêndice 5) apresenta a 

seguinte estrutura: 

o Introdução: Objectivo do inquérito 

o Dados pessoais do inquirido 

o Parte I: Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional 

o Parte II: Ensino-aprendizagem do francês nos cursos profissionais 

A introdução apresenta o objectivo do inquérito: recolher dados para um estudo 

sobre as necessidades linguístico-comunicativas dos alunos de francês dos 

cursos de turismo. Optou-se por esta formulação, que não dá conta de todos os 

objectivos do estudo, tendo em conta o público a que o inquérito se dirige (alunos 

dos cursos de turismo de nível secundário) e por se pretender dar apenas uma 

ideia geral da investigação. Para clarificar o enunciado expresso nos inquéritos, a 

autora explicou oralmente aos inquiridos no que consistia o estudo, qual a 

importância da colaboração responsável de todos os participantes, tendo 

reforçado o carácter anónimo e confidencial das respostas, indicação que consta 

igualmente na introdução.  
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Após a introdução, foi pedida uma identificação do ano e curso, o que irá ajudar à 

compreensão das representações do mundo do trabalho, mais ou menos 

baseadas num contacto real, conforme as experiências profissionais dos alunos. 

O nome da instituição é omisso, mas interessa saber se é um curso de 

aprendizagem ou não, devido ao tipo de ligação com as empresas que varia 

consoante a modalidade de formação. 

De seguida, foram pedidos alguns dados pessoais: a idade e os anos de 

aprendizagem do francês antes do ingresso num curso profissional. Estes dados 

irão permitir traçar um breve perfil da população inquirida, sobretudo quanto à sua 

homogeneidade na aprendizagem da língua. As hipóteses de resposta abarcam 

toda a escolaridade, porque os percursos escolares dos alunos dos cursos 

profissionais são muito diversos, prevendo-se, através da resposta aberta, outras 

situações de contacto com a língua, como, por exemplo, estada em países 

francófonos. O resultado destas questões irá ser completado com as respostas 

dos professores sobre os alunos de francês dos cursos profissionais. 

A parte I (Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional) 

pretende ser um contributo para o conhecimento das representações que os 

alunos têm do mundo do trabalho no seu sector, em termos de necessidades/ 

actividades comunicativas em língua estrangeira. O título desta parte engloba 

todas as línguas estrangeiras, apesar de o estudo se basear no francês, porque, 

provavelmente, os alunos que não tiveram ainda um contacto real com o trabalho 

profissional não distinguem as necessidades/ actividades numa língua estrangeira 

ou noutra. Haverá algumas questões mais específicas sobre o francês. As 

respostas obtidas nesta parte irão ser comparadas com os dados recolhidos nas 

empresas sobre as necessidades comunicativas do profissional do turismo. 

A Parte I é constituída por doze perguntas que variam no seu modo de 

apresentação: questões fechadas (sim/ não; escolha múltipla, escalas de 

avaliação, filtros), semi-abertas (opção “outra”) e abertas (relatos de experiências 

e opiniões pessoais), através das quais pretendeu-se atingir os seguintes 

objectivos: 
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o Conhecer a importância atribuída à aprendizagem das línguas estrangeiras 

e do francês em particular, tendo em conta a sua futura actividade 

profissional (perguntas 1, 2 e 3). 

o Conhecer as representações das tarefas e actividades profissionais que 

requerem o uso da língua estrangeira (perguntas 4 e 5). 

o Conhecer as representações sobre a utilidade de saber línguas 

estrangeiras, tendo em conta a sua futura profissão (pergunta 6). 

o Conhecer a experiência do aprendente quanto à utilização das línguas 

estrangeiras em contexto profissional (perguntas 9 e 10). 

o Conhecer a percepção que o aprendente tem das suas competências em 

língua estrangeira (perguntas 11 e 12). 

As perguntas 7 e 8 são questões-filtro para seleccionar os grupos de 

respondentes pertinentes (alunos que já tiveram contactos com o mundo do 

trabalho). 

A segunda parte do inquérito, com o título “Ensino-aprendizagem do francês nos 

cursos profissionais”, é constituída por dez perguntas, cujo enfoque recai sobre as 

aulas de francês. São utilizados os mesmos tipos de questões da Parte I. Os 

dados recolhidos irão permitir a triangulação com os dados obtidos junto dos 

professores, a fim de se conhecer as estratégias e metodologias mais utilizadas 

na sala de aula. Por outro lado, pretendemos compreender a relação do 

aprendente com o ensino-aprendizagem da língua francesa. São objectivos da 

Parte II: 

o Conhecer as percepções do aprendente sobre eventuais diferenças entre 

as aulas de francês do ensino regular e as do ensino profissional (pergunta 

2). 

o Conhecer as actividades propostas com maior frequência nas aulas de 

francês e a percepção do aprendente sobre a sua pertinência/ utilidade na 

aprendizagem da língua (perguntas 3 e 4). 
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o Conhecer a receptividade dessas actividades junto dos aprendentes, bem 

como as suas expectativas e desejos de aprendizagem fora da sala de 

aula (perguntas 5 e 6). 

o Conhecer a relação do aprendente com a aprendizagem da língua, 

sobretudo em termos de motivação (perguntas 7 e 8). 

o Conhecer a percepção do aprendente sobre a relação entre os conteúdos 

do francês e os das disciplinas técnicas (pergunta 9). 

o Conhecer a percepção dos aprendentes sobre as suas competências em 

francês (pergunta 10). 

 

3. 3 Inquérito por questionário aos professores 

Atendendo ao reduzido número de inquiridos (apenas sete) e às suas 

características profissionais, não se considerou necessário realizar um pré-teste. 

O inquérito (Apêndice 6) foi preenchido na presença da autora, excepto num caso 

em que a resposta foi enviada pelo correio, juntamente com os inquéritos dos 

alunos. Durante o preenchimento, que durou cerca de trinta minutos, não houve 

pedidos de esclarecimento sobre qualquer dos pontos. 

O inquérito aos professores de francês dos cursos de turismo tem uma estrutura 

semelhante ao dos alunos, dividindo-se em três partes: 

o Parte I: Caracterização do(a) professor(a) colaborador(a) 

o Parte II: O francês nos cursos profissionais 

o Parte III: O francês nos cursos de turismo 

Neste inquérito, em que se pede uma reflexão pessoal sobre a própria prática 

pedagógica e um posicionamento face a pressupostos teóricos do ensino do 

francês para fins específicos, foram incluídas mais questões abertas do que no 

inquérito anterior, sob forma de pedido de comentários, esclarecimentos e 

exemplificações, para permitir aos inquiridos expressar livremente as suas 

opiniões e percepções da realidade e, desta forma, obter dados mais 

diversificados, que serão tratados qualitativamente através de uma análise de 
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conteúdo. Mantiveram-se algumas questões semi-abertas para eventuais 

sugestões e acréscimos. 

O objectivo principal da primeira parte é traçar um perfil dos professores; para tal, 

foram feitas 14 perguntas para recolher: 

o Dados pessoais (idade, habilitações académicas, aprendizagem da língua) 

o Dados profissionais (habilitações, cargos, experiência, cursos leccionados 

formação específica) 

o Opiniões sobre a docência nos cursos profissionais 

A Parte II, constituída por quatro perguntas, pretende completar o perfil do 

aprendente de francês nos cursos profissionais iniciado no inquérito aos alunos, 

sobretudo quanto à motivação para a aprendizagem e às suas competências 

linguísticas; identificar eventuais dificuldades no ensino da língua em contexto de 

formação profissional e conhecer a receptividade do professor face aos 

pressupostos e às metodologias do ensino do FFE (necessidades, objectivos, 

conteúdos, programas, estratégias, avaliação, competências, recursos, 

interdisciplinaridade). Na quarta pergunta, sobre o ensino da LFE, optou-se por 

uma questão em escala para melhor avaliar o grau de concordância dos 

professores sobre a matéria. 

A terceira parte incide sobre o francês nos cursos de turismo e é constituída por 

vinte questões, na maioria semi-abertas. O objectivo geral é conhecer a prática 

pedagógico-didáctica destes professores, de forma a poder cruzar informações 

com os resultados obtidos nos inquéritos dos alunos, onde existem perguntas 

iguais. As questões abordam as seguintes temáticas: 

o Sistema modular 

o Adequação dos programas 

o Competências 

o Aspectos metodológicos  

o Materiais e recursos 

o Avaliação 
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o Relação escola/ empresa 

Os dados obtidos através do inquérito vão ser completados e cruzados com as 

entrevistas que foram realizadas junto dos professores e dos responsáveis pelos 

estágios nas empresas. 

 

4 – Entrevistas 

4.1 Características 

Nas suas diferentes formas, os métodos de entrevista distinguem-se pela 
aplicação dos processos fundamentais de comunicação e interacção 
humana. Correctamente valorizados, estes processos permitem ao 
investigador retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão 
muito ricos e matizados. (…) Instaura-se assim, em princípio, uma 
verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do investigador exprime as 
suas percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas 
interpretações ou as suas experiências. (Quivy e Campenhoudt, 2003: 
192) 

 

A entrevista apresenta-se assim como uma conversa mais ou menos orientada 

sobre um determinado tema e segundo objectivos definidos pelo investigador e 

dos quais vai depender o formato da entrevista. Segundo Albarello et al., “o saber 

teórico do investigador ocupa o pano de fundo da prática da entrevista, delimita o 

campo de pesquisa, baliza a exploração ou enuncia hipóteses” (1997: 93). 

Na entrevista não-directiva, o investigador lança um tema que o entrevistado 

desenvolve à sua vontade, sem constrangimentos ou orientações, guiado apenas 

por algumas observações pontuais que têm como função incentivar ou centrar a 

reflexão no tema proposto, revelar o interesse do entrevistador ou clarificar pontos 

menos claros. Desta forma, a intervenção esporádica e controlada do investigador 

deve incidir sobre a organização discursiva e não sobre o conteúdo. A entrevista 

exploratória, que pretende abrir pistas de reflexão sobre os diversos aspectos de 

uma questão, enquadra-se neste formato. 

A entrevista semi-directiva ou semi-estruturada assemelha-se à anterior pela 

liberdade de abordagem dos temas propostos, mas o investigador possui já um 

quadro de referências que utiliza para guiar e canalizar a reflexão do entrevistado 

para as suas hipóteses de trabalho ou para o domínio que pretende aprofundar. 
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Neste caso, trata-se de levar a pessoa interrogada a exprimir-se de forma 
muito livre acerca dos temas sugeridos por um número restrito de 
perguntas relativamente amplas para deixar o campo aberto a respostas 
relativamente diferentes daquelas que o investigador teria podido 
explicitamente prever no seu trabalho de construção. Aqui, as perguntas 
ficam, portanto, abertas e não induzem as respostas nem as relações 
que podem existir (Quivy e Campenhoudt, 2003: 183). 

 

Na entrevista semi-directiva, permite-se que o entrevistado estruture o seu 

pensamento em torno do tema proposto – será esse o carácter não-directivo – 

mas a definição do objecto de estudo exige a eliminação de considerações que 

extravasam o assunto em análise, bem como o aprofundamento de pontos menos 

desenvolvidos – aspecto directivo das intervenções do investigador (Albarello et 

al., 1997). Neste tipo de entrevista, “fica-se com a certeza de obter dados 

comparáveis entre os vários sujeitos, embora se perca a oportunidade de 

compreender como é que os próprios sujeitos estruturam o tópico em questão” 

(Bogdan e Biklen, 1994: 135). Todavia, quando o objecto de análise incide mais 

naquilo que se diz do que no como se diz, este problema é de menor importância. 

O guia da entrevista apresenta-se como um sumário dos pontos que o 

investigador deseja explorar, respeitando-se a ordem de exposição do 

pensamento do entrevistado. Para Albarello et al, “as questões relativas aos 

temas que figuram no guia de entrevista são a concretização do objecto de 

estudo” (1997: 112). As perguntas-guias podem assim ter outra ordem e/ou 

formulação, conforme a direcção e o encadeamento das ideias do entrevistado, 

devendo surgir com naturalidade no decorrer da entrevista e podendo ser 

propostas directamente, caso o entrevistado não as aborde espontaneamente. O 

guião é, portanto, o suporte da entrevista; mesmo quando é muito estruturado, 

deve ficar nas mãos do entrevistador que mantém o controlo da entrevista, de 

forma a evitar a dispersão. 

A entrevista directiva apresenta uma lista finita de tópicos que devem ser 

abordados no decorrer do encontro e que correspondem às questões concretas 

que o investigador pretende analisar, aproximando-se assim do inquérito por 

questionário com perguntas abertas em que se pedem respostas curtas a 

questões não ambíguas. Segundo Ghiglione e Matalon, “uma boa questão nunca 
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deve sugerir nenhuma resposta particular, não deve exprimir nenhuma expectativa 

e não deve exprimir nada do que possa passar pela cabeça da pessoa a quem se 

vai colocá-la” (1992: 111). 

Para o sucesso da entrevista, o entrevistador deverá assumir uma posição de 

neutralidade, sem entrar no debate de ideias nem no confronto de opiniões, no 

pleno respeito pelos quadros de referências e valores do entrevistado, dado que 

“o seu papel, enquanto investigador, não consiste em modificar pontos de vista, 

mas antes em compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os 

levam a assumi-los” (Bogdan e Biklen, 1994: 138).  

O registo da entrevista pode assumir várias formas: notas retranscritas logo após 

a sua realização, registo num questionário ou gravação posteriormente transcrita. 

A escolha do modelo depende do grau de precisão que se pretende obter e do 

tempo disponível para o estudo. 

Na opinião de Albarello et al, “a entrevista é o instrumento mais adequado para 

delimitar os sistemas de representações, de valores e de normas veiculados por 

um indivíduo, [todavia] só de forma imperfeita dá informações sobre as suas 

práticas” (1997: 88-89), daí que o investigador deva complementar os dados 

obtidos na entrevista com outros, de forma a criar um cenário a partir de indícios e 

comparações entre afirmações de vários intervenientes.  

Contrariamente aos inquéritos por questionário que pedem um tratamento 

eminentemente quantitativo, às entrevistas adequa-se uma análise qualitativa do 

conteúdo, com base em categorias que se vão construindo em função das 

respostas dos entrevistados. 

 

4. 2 Entrevistas aos professores 

Apesar de as entrevistas aos professores estarem previstas desde o início do 

presente estudo, a sua estrutura só surgiu após a realização do primeiro inquérito 

por questionário a uma professora que, ao entregá-lo, manifestou a vontade 

(necessidade?) de falar e de justificar as suas respostas, retomando as principais 

questões do inquérito numa conversa que durou cerca de uma hora e durante a 
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qual a professora facultou programas, planificações e materiais que irão ser 

utilizados como fontes documentais. Este encontro não programado acabou por 

assumir um carácter de entrevista exploratória que constituiu a base das 

entrevistas aos outros professores.  

Ao todo, foram realizadas seis entrevistas, incluindo a já referida, logo após o 

preenchimento dos inquéritos ou em data posterior, com base num guião 

(Apêndice 7) onde constam os tópicos já abordados no inquérito por questionário 

mas que merecem um desenvolvimento mais aprofundado: 

o Levantamento das necessidades 

o Programas 

o Vocabulário 

o Conteúdos gramaticais 

o Competências 

o Estratégias (simulações) 

o Materiais 

o Avaliação 

o Interdisciplinaridade 

o Contactos com as empresas 

Todos os tópicos foram abordados pelos entrevistados a partir de uma primeira 

pergunta sobre as necessidades comunicativas. O encadeamento das respostas 

foi pessoal, tendo a autora colocado algumas questões directas para a abordagem 

dos restantes tópicos. Considera-se que se tratou de entrevistas semi-directivas 

em que os entrevistados desenvolveram livremente as suas ideias e opiniões, sem 

qualquer indução das respostas, a partir de uma listagem finita de tópicos 

pertinentes. Dado que os aspectos a considerar na análise se prendiam mais com 

o conteúdo do que com a forma das respostas, não se viu necessidade de 

proceder à gravação das entrevistas. Assim sendo, foram tiradas notas que, logo 

após as entrevistas, foram transcritas para um modelo único, de forma a facilitar o 

tratamento comparativo. 
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De assinalar que as entrevistas decorreram num clima de grande descontracção e 

empatia, tendo, nalguns casos, ultrapassado os fins a que se propunham e 

transformado em troca de experiências. Em todos os casos, os professores 

manifestaram contentamento em abordar as questões que os preocupam e que 

nem sempre podem ser partilhadas com outros professores dos cursos 

profissionais, devido à dispersão geográfica das escolas e instituições de 

formação e à falta de encontros sobre a didáctica específica. 

 

4. 3 Entrevistas nas empresas 

Pela falta de disponibilidade para responder a entrevistas demoradas e pelos 

objectivos concretos que se pretendiam atingir (caracterizar a relação da empresa 

com a instituição de formação e conhecer as necessidades comunicativas em 

língua estrangeira/ francês), optou-se por uma entrevista dirigida, baseada num 

conjunto de quinze perguntas abertas, divididas em duas partes e precedidas da 

identificação do entrevistado e da empresa (Apêndice 8). Tendo em conta que se 

trata à partida de indivíduos sem ligação directa ao contexto escolar e com 

formações diversificadas, para quem uma terminologia pedagógica poderia causar 

alguma incompreensão, a linguagem utilizada foi o mais simples e directa 

possível. Em nenhum dos casos houve necessidade de esclarecer as perguntas e 

todas foram respondidas, desde que se adequassem às características da sua 

empresa. 

À semelhança das entrevistas aos professores, também nestas foram tiradas 

notas, posteriormente transcritas para um modelo único. Apesar de se tratar de 

perguntas directas e inequívocas, nalguns casos houve pequenos 

desenvolvimentos paralelos que foram devidamente anotados, sobretudo sobre a 

realização dos estágios e exemplos da actuação dos estagiários no atendimento 

aos clientes estrangeiros. 

Uma breve nota para referir que vários entrevistados se mostraram surpreendidos 

com o teor da entrevista, por ser a primeira vez que alguém ligado às instituições 

de formação quis saber a sua opinião sobre o que a escola deve ensinar aos 

futuros profissionais do turismo. Em todos os casos, as entrevistas decorreram 
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num ambiente da maior cordialidade e deferência e com um notável espírito de 

colaboração.  

Segue-se, no capítulo seguinte, a apresentação e análise dos resultados obtidos 

nos inquéritos e nas entrevistas, enquadrados pelos pressupostos teóricos sobre 

análise da informação e à luz dos conceitos apresentados nos capítulos 

anteriores. 
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Capítulo IV – Análise da informação recolhida 

 

1 – Alguns pressupostos 

 
O investigador deve-se submeter às condições particulares do terreno e 
estar atento a dimensões que se possam revelar importantes. Mesmo 
que ele deva elaborar uma problemática para circunscrever o objecto do 
seu estudo e deva ser crítico relativamente aos pressupostos teóricos 
subjacentes a qualquer investigação, o quadro de análise do seu estudo 
não lhe surge de repente mas vai sendo progressivamente elaborado 
através de um incessante questionamento dos dados. O esquema de 
análise efectua-se, por conseguinte, no decurso e no fim da investigação. 
(Poupart, 1981, citado por Lessard-Hébert et al, 1994: 99) 

 

Efectivamente, à medida que a investigação avança, vão surgindo novas pistas 

que nos desviam do caminho inicialmente traçado, mas que enriquecem o nosso 

conhecimento e nos mostram perspectivas insuspeitas. É fundamental que o 

investigador mantenha um espírito aberto, receptivo e crítico, de forma a poder 

olhar para os resultados da sua investigação e fazer emergir os sentidos, as 

analogias ou as contradições. 

A riqueza da informação está dependente da capacidade verbal, experiência e 

reflexão dos inquiridos, da sua boa-vontade e sinceridade, mas também da 

pertinência das questões abordadas e da qualidade e adequação dos 

instrumentos de recolha de dados. Verificar a relação entre os dados recolhidos e 

os objectivos da investigação deve ser uma preocupação constante do 

investigador, dado que o fim de qualquer investigação é responder às perguntas 

de partida; são estas questões, sempre presentes em pano de fundo, que 

norteiam a análise e para as quais o investigador procura respostas.  

Feita a recolha da informação através dos instrumentos seleccionados, 

nomeadamente inquéritos e entrevistas, o investigador depara-se com algumas 

questões que devem ser tidas em conta na leitura e interpretação do material que 

recolheu. A primeira dessas questões tem a ver com a apresentação dos dados; 

quanto mais clara for, mais fácil será a análise da informação. Nesta fase do 

trabalho, revelam-se úteis processos como a redução, condensação e codificação 
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dos dados, a consequente construção de categorias, o recurso a gráficos, 

matrizes e quadros que permitem uma maior visibilidade dos dados, etc. 

Outra questão importante prende-se com a interpretação dos dados, ou seja, a 

atribuição de significado aos dados já reduzidos e organizados. Nesta fase, 

interessa ter em conta as analogias, as recorrências, as ligações lógicas, os 

traços comuns e/ou divergentes, etc., através dos quais se pretende descobrir os 

sentidos ocultos e melhor compreender a realidade em estudo.  

Intervêm então alguns conceitos-chave da análise da informação, dos quais se 

destaca a noção de validade, definida da seguinte forma no dicionário dirigido por 

Alex Mucchielli: “Préoccupation du chercheur de produire des résultats qui ont une 

valeur dans la mesure où ils contribuent de façon significative à mieux 

comprendre une réalité, un phénomène étudié” (2002: 264). Quando se fala de 

validade, referimo-nos ao problema de saber se o investigador observa de facto 

uma realidade significativa; para tal, ele deverá manter uma relação de 

proximidade com o objecto e os sujeitos em estudo. 

A validação é o processo pelo qual o investigador se certifica de que aquilo que 

ele deseja observar, aquilo que observa e o modo como observa se adequam aos 

objectivos da sua investigação, ou seja, permitem responder às suas questões 

investigativas. Na tentativa de compreender o melhor possível a realidade em 

estudo, o investigador deverá diversificar os intervenientes e os instrumentos de 

recolha de informação. A validação por triangulação, definida na obra acima 

citada como “une stratégie de recherche au cours de laquelle le chercheur 

superpose et combine plusieurs techniques de recueil de données afin de 

compenser le biais inhérent à chacune d’entre elles” (2002: 261), permite uma 

maior confrontação dos dados, isto é, quanto mais dados houver sobre um 

mesmo fenómeno, mais fiável poderá ser a sua interpretação. 

Outra questão essencial é a generalização dos resultados. Quando a amostra não 

abarca todos os sujeitos possíveis, será que os resultados e as conclusões 

podem ser aplicáveis a locais e sujeitos diferentes? Este problema, inerente à 

maioria dos estudos necessariamente circunscritos, não deve impedir a tomada 

de posição face aos resultados obtidos; pelo contrário, poderá despoletar outras 
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investigações num constante alargar de conhecimentos sobre uma determinada 

temática. Coloca-se então a questão da fiabilidade dos dados apresentados que 

consiste na capacidade de fornecer resultados semelhantes em qualquer situação 

de investigação (Bell, 1997). 

A objectividade total do investigador é uma ilusão, mas não deve ser impeditiva 

de uma análise rigorosa e de um questionamento sistemático dos dados. Na 

apresentação dos dados e na exposição da análise, existe uma função didáctica 

que permite ao leitor tornar-se um co-analista da investigação. É o que 

pretendemos fazer nas partes que se seguem. 

 

2 - Apresentação dos resultados 

Concluída a recolha de dados através dos inquéritos por questionário e das 

entrevistas, inicia-se a fase do tratamento e apresentação dos resultados. 

No presente estudo, os dados obtidos através do inquérito por questionário a 

alunos dos cursos de turismo apresentam-se sob forma de quadros que retomam 

as questões colocadas aos inquiridos, com indicação dos totais de respostas por 

curso e percentagens globais (Apêndice 9).  

Nas questões com resposta múltipla, a percentagem global ultrapassa 

naturalmente os 100%; nas questões em que apenas responde uma parte dos 

inquiridos, foi feita a devida adequação na base do cálculo das percentagens. As 

respostas às duas questões abertas do inquérito constam no mesmo quadro, 

tendo sido feito um agrupamento por categorias criadas a partir das respostas e 

não definidas à partida. A alínea “outra”, incluída em várias questões, apenas foi 

preenchida na questão I-9, tal como consta no respectivo quadro. 

Optou-se pela discriminação por curso de forma a permitir uma eventual 

comparação das respostas entre os cursos que, apesar de pertencerem todos à 

área do turismo, podem apresentar características e vivências diferentes, de 

acordo com o seu perfil profissional, e que devem ser tidas em conta na análise. 

Na apresentação dos resultados deste inquérito, não se diferenciam as respostas 

por cursos/ anos/ instituições, porque estas variáveis não foram tidas em conta de 
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forma sistemática na análise. Todavia, em casos pontuais, teremos em 

consideração essa distribuição dos cursos que consta no quadro apresentado no 

apêndice 3.  

Todos os inquiridos preencheram o inquérito na totalidade, não tendo sido 

detectadas contradições ou incongruências. 

Pela sua estrutura que combina questões abertas e fechadas, os resultados do 

inquérito por questionário a professores de francês dos cursos profissionais 

(Apêndice 10) apresentam-se sob forma de quadros e/ou listagens de respostas 

agrupadas em categorias, com a indicação do número de respostas a cada 

questão fechada. Tendo em conta o reduzido número de inquiridos (apenas seis), 

não se considerou necessário o cálculo de percentagens, neste caso pouco 

significativas, salientando-se somente a distribuição das respostas pelas várias 

opções. 

Os comentários e justificações, solicitados em várias perguntas mas nem sempre 

preenchidos, apresentam-se sob forma de citações ou de tópicos, resultantes do 

tratamento das diversas respostas. 

Tal como no inquérito anterior, nenhuma questão ficou por responder, tendo sido 

variados os contributos para as questões abertas. 

As entrevistas aos professores e às empresas, baseadas nos guiões 

anteriormente apresentados, são retomadas sob forma de questões/ tópicos, 

tendo sido criadas categorias a partir das respostas/ discursos dos entrevistados 

(respectivamente apêndices 11 e 12). 

No presente estudo em que se considera mais pertinente o conteúdo da resposta 

do que a forma, foi dado um maior destaque ao primeiro aspecto. Todavia, para 

alguns tópicos, foram seleccionados os enunciados mais significativos e que 

serão igualmente objecto de análise. Tal como nas questões abertas dos 

inquéritos por questionário, as categorias não estavam definidas à partida, tendo 

estas surgido no decurso de uma primeira análise de conteúdo sob forma de 

tópicos sintetizados que abarcam a diversidade das respostas. Apenas de forma 

esporádica foi assinalado o número de ocorrências da mesma resposta/ ideia. 
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A apresentação dos resultados das entrevistas às empresas inclui dois quadros 

que irão permitir a caracterização dos entrevistados e respectivas empresas. 

Todos os tópicos/ questões foram abordados pelos entrevistados, de forma 

espontânea ou induzida, tendo-se revelado ricos e variados os contributos dados 

por cada um. 

Tendo em conta a extensão dos quadros de resultados e de modo a evitar a 

fastidiosa repetição da sua apresentação aquando da análise, considerou-se mais 

conveniente fazer uma abordagem global dos resultados, remetendo a consulta 

de pormenor para os apêndices já referidos. 

Na análise dos dados, pretendemos retomar as diferentes questões e assuntos 

apresentados nos quadros, procedendo a uma leitura e interpretação por tópicos 

transversais abordados nos diversos instrumentos de recolha, o que permitirá 

uma mais fácil triangulação dos dados e uma melhor compreensão dos 

fenómenos em estudo, entendidos sob pontos de vista diferentes consoante os 

intervenientes. 

 

3 – Análise e interpretação dos dados 

3.1 Caracterização dos cursos inquiridos 

Tal como foi referido no capítulo III, foram cinco os cursos inquiridos: 

• Técnico de Hotelaria, Recepção e Atendimento (THRA) 

• Técnico para Agência de Viagens (TAV) 

• Técnico de Turismo e Informação Turística (TTIT) 

• Técnico de Alimentação e Bebidas (TAB) 

• Recepcionista de Hotel (RH) 

Os cursos de THRA e de TTIT surgem ao abrigo do Decreto-lei 26/89 de 21 de 

Janeiro que cria as escolas profissionais “no quadro do relançamento do ensino 

profissional e reforço das diversas modalidades de formação profissional”, pelo 

Ministério da Educação, outros ministérios e entidades públicas e privadas. A 

título de exemplo, citemos o curso de THRA inquirido que começou por funcionar 



 128 

numa escola profissional criada por contrato programa outorgado entre o GETAP 

e o Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Informática e Serviços da Região 

Sul; após a extinção da referida escola, o curso e os alunos foram integrados 

noutra escola profissional, em Setúbal. Os restantes cursos inquiridos (TAV, TAB 

e RH) inserem-se na formação inicial de jovens em regime de aprendizagem, 

definido pelo Decreto-lei 205/96 de 25 de Outubro (ver capítulo I).  

Os perfis profissionais, os planos curriculares, os conteúdos programáticos e as 

condições da realização da formação prática de cada curso são definidos por 

portarias que retomam as linhas de força e os princípios dos decretos-lei citados. 

Interessa referir sobretudo os perfis de competências profissionais, cujo 

conhecimento é indispensável para a definição das necessidades comunicativas 

em língua estrangeira e a eventual construção dos programas. 

De uma forma geral, a área do turismo engloba formações que preparam para o 

exercício de funções que consistem em assegurar o alojamento e/ou restauração, 

implicando, nomeadamente, competências nos domínios da gestão, recepção e 

atendimento, bem como providenciar a deslocação e transporte de pessoas e 

optimizar os seus tempos de lazer. 

O curso de THRA, definido pela Portaria 261/92 de 27 de Março, é o único dos 

inquiridos que inclui a língua francesa na componente sócio-cultural, num total de 

360h nos três anos de aprendizagem (100h, 130h, 130h, respectivamente). Na 

prática, isto significa que tem um programa diferente dos outros cursos de 

turismo, um programa de língua geral que analisaremos mais adiante. Nos outros 

cursos inquiridos, o francês faz parte da componente tecnológica – ciências 

básicas, cujo programa é apresentado pela própria portaria que os cria e ao qual 

também faremos referência.  

Esta situação de excepção nem sempre se verificou, pois a escola profissional 

onde este curso funciona, em anos anteriores, regeu-se pela portaria que 

regulamenta os outros cursos, tendo alterado a posição das línguas após consulta 

ao Ministério da Educação. Nada indica que o mesmo curso, leccionado noutra 

instituição, não mantenha o francês como língua II, logo inserida na componente 

tecnológica. Verificam-se assim algumas discrepâncias mal explicadas que 
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acarretam dificuldades de concretização por parte das instituições e dos 

professores, para além de poderem não ser as decisões mais adequadas aos 

interesses dos alunos. 

O profissional de THRA e o de RH desenvolvem a sua actividade em unidades 

hoteleiras ou em empresas com uma forte vertente de atendimento ao público e 

as suas principais tarefas são: 

o Executar os serviços de recepção, designadamente o acolhimento, a 

reserva de alojamento e a inscrição dos hóspedes. 

o Atender os pedidos e reclamações dos hóspedes e fornecer-lhes todas as 

informações gerais e de carácter turístico solicitadas. 

o Proceder à facturação e à cobrança dos serviços prestados ao cliente. 

o Operar com os serviços de telefone e telefax. 

o Atender os clientes nas respectivas línguas/ idiomas introduzidas na sua 

formação. 

Apesar de todas as tarefas implicarem um contacto directo com o cliente na sua 

língua de origem, o último ponto é explícito quanto à utilização da(s) língua(s) 

estrangeira(s), o que mostra a importância que é dada à formação linguística. 

O curso de TTIT, regulamentado pela Portaria 269/92 de 30 de Março, prepara os 

jovens para exercerem nomeadamente “todas as tarefas de acolhimento de 

turistas nacionais e estrangeiros em postos de turismo, unidades de alojamento 

turístico, regiões de turismo, monumentos, museus, escritórios de empresas de 

rent-a-car, agências de viagens, prestando informações relevantes para o bem 

estar dos turistas, nomeadamente sobre locais de interesse turístico, circulação 

rodoviária, espectáculos, excursões organizadas, acontecimentos e locais a 

visitar, gastronomia e vinhos, património artístico e cultural.” 

Os restantes três cursos inserem-se no sistema da aprendizagem e distinguem-se 

dos anteriores sobretudo pelo enfoque na componente prática: “A formação 

prática será realizada no posto de trabalho de empresas seleccionadas para o 

efeito, visando a obtenção de experiência profissional e a integração gradual do 

aprendiz no ambiente laboral” (Portaria 756/92 de 4 de Agosto). O número de 
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horas de francês varia nos três cursos: 345h para TAV (135h, 120h, 90h); 360h 

para RH (135h, 120h, 105h); 135h para TAB (45h em cada ano).  

O TAV é o profissional capaz de organizar viagens e visitas, reservar passagens e 

alojamentos, informar os clientes sobre meios de transporte, preços e locais 

susceptíveis de serem visitados e tratar da documentação necessária às viagens. 

Na portaria, menciona-se igualmente o atendimento dos clientes nas respectivas 

línguas. 

O TAB é o profissional qualificado que, sob a supervisão do director de 

alimentação e bebidas, coordena e executa, entre outras, as seguintes tarefas: 

o Colaborar na elaboração de ementas e listas de bebidas. 

o Organizar e controlar a execução de serviços especiais tais como 

banquetes, cocktails e outros. 

o Colaborar na organização dos serviços de cozinha, pastelaria, restaurante 

e bar. 

Não é feita qualquer referência às línguas estrangeiras, nem o perfil de 

competências aponta nesse sentido, o que não invalida a sua inclusão, apesar de 

haver uma substancial redução das horas de formação da segunda língua 

estrangeira em relação aos outros cursos da área. 

Aquando da realização dos inquéritos, o curso de THRA (primeiro ano) e o de 

TTIT (primeiro e segundo) funcionavam apenas numa instituição cada, enquanto 

os cursos de TAB (segundo ano), TAV (primeiro e segundo) e RH (primeiro, 

segundo e terceiro) podiam encontrar-se em mais do que uma instituição em 

localidades diferentes. Este último curso apresenta-se como o mais frequente do 

sector do turismo nas escolas profissionais e centros de formação do distrito, 

provavelmente por ser a hotelaria o principal empregador nesta área. Por outro 

lado, o facto de os cursos de TAB, TAV e RH estarem inseridos no sistema de 

aprendizagem, o que significa uma maior ligação ao mundo do trabalho através 

dos estágios e a atribuição de um subsídio mensal aos formandos, também 

contribui para uma maior procura destes cursos que podem ser assegurados por 

instituições privadas desde que supervisionadas pelo IEFP (ver capítulo I). 
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Neste ponto, não podemos deixar de fazer uma breve referência ao que nos foi 

dado observar aquando da visita às instituições para a realização dos inquéritos. 

Exceptuando as duas escolas profissionais (uma pública e outra privada) que 

possuem instalações aprazíveis e bem cuidadas, incluindo salas de aula, espaços 

de convívio e recintos exteriores, os outros centros visitados destacam-se pela 

exiguidade das instalações e a ausência de espaços de convívio e de alimentação 

(alguns centros de formação funcionam em espaços comerciais adaptados, em 

prédios de habitação) ou pela falta de condições para um bom ambiente de 

estudo (salas de aula que ao mesmo tempo servem de arrecadação para 

mobiliário fora de uso, dossiers, etc., sem qualquer conforto e em notável estado 

de degradação). Conhecendo a importância de um espaço adequado e agradável 

para o sucesso do ensino-aprendizagem, qualquer que seja o público-alvo, 

consideramos lamentável que se permita o ensino de cursos profissionais em 

condições tão precárias, como se bastasse um professor e um quadro para que 

os alunos aprendam, sobretudo em cursos ditos práticos e virados para o exterior. 

Não querendo afirmar que ainda hoje os cursos profissionais são considerados 

por muitos como um ensino de segunda categoria, a situação observada deixa no 

ar algumas dúvidas. 

 

3. 2 Caracterização dos alunos 

Foram inquiridos 145 alunos, sendo 46% do primeiro ano, 44% do segundo e 10% 

do terceiro, distribuídos por onze turmas de cinco cursos e de cinco instituições do 

distrito de Setúbal. Tratando-se de cursos profissionais, sujeitos a regras de 

admissão de candidatos bastante restritas, o número de alunos/ formandos por 

turma não é elevado, variando entre os oito e os dezanove elementos. Aliás, tal 

como foi referido no parágrafo anterior, a exiguidade do espaço de algumas salas 

de aula dificilmente permitiria turmas maiores.  

A idade dos alunos varia entre os quinze e os vinte e cinco anos, distribuídos 

como se pode observar no seguinte gráfico: 
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Gráfico 1 – Idade dos alunos inquiridos 

 

A maioria dos alunos tem entre 18 e 21 anos, havendo mesmo 8% que se situam 

entre os 22 e os 25 anos. Considerando que 90% dos inquiridos estão no 1º ou no 

2º ano (equivalentes ao 10º e 11º anos do ensino secundário regular), estas 

faixas etárias elevadas poderão significar que no seu passado escolar houve 

situações de retenção, retrocessos ou interrupção dos estudos. O próprio 

Decreto-lei 4/98 de 8 de Janeiro que cria as escolas profissionais estipula as 

idades de admissão nos cursos – entre os 15 e os 25 anos – o que é um claro 

incentivo à formação profissional para jovens com passados escolares 

conturbados, ou seja uma alternativa ao ensino secundário regular.  

Por outro lado, os 28% de alunos com idades entre os 15 e os 17 anos 

representam já um grupo significativo de jovens que enveredam pelo ensino 

profissional logo após o 9º ano, tal como se verificou no estudo realizado junto 

dos alunos do 1º ano da Fundação Escola Profissional de Setúbal apresentado no 

capítulo I. Esta tendência para o ingresso nos cursos profissionais de alunos 

bastante jovens está a causar alguns problemas às empresas aquando dos 

estágios, tendo vários dos entrevistados salientado a imaturidade dos estagiários, 

visível sobretudo quando confrontados com situações de grande 

responsabilidade, de trabalho autónomo (por exemplo na recepção de um hotel) 

ou mesmo no relacionamento interpessoal. Entre outros, este foi um dos 

principais aspectos negativos apontados pelos responsáveis de estágio nas 

empresas, no seu balanço da colaboração com as instituições de formação 

(questão II-6), tendo mesmo sido referido que, num futuro próximo, a aceitação de 

novos estagiários estará dependente da sua idade. Esta opinião das empresas 

parece-nos de grande importância e deverá ser ponderada pelos organizadores 
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dos estágios nas instituições de formação, se se quiser manter uma boa 

aceitação dos estagiários e a boa imagem das escolas junto das empresas. 

Para além da idade dos alunos, pretendeu-se saber o número de anos de 

aprendizagem de francês antes do seu ingresso num curso profissional, de forma 

a poder ajuizar sobre a composição das turmas na língua estrangeira. O gráfico 

seguinte mostra a realidade observada. 

19%

22%

39%

17%
3%

Nunca teve
1 ano
3 anos
4 anos
5 anos

 
Gráfico 2 - Aprendizagem anterior do francês 

 

Tendo em conta que todos os cursos apresentam alunos pertencentes às quatro 

primeiras categorias e apenas dois não têm alunos com 5 anos de aprendizagem, 

estamos perante um cenário de grande heterogeneidade de níveis por curso ou 

mesmo por turma. Se juntarmos os 19% de alunos que se encontram numa 

situação de pura iniciação da língua com os 22% que só tiveram um ano de 

aprendizagem (ocorrido num passado mais ou menos longínquo, por exemplo no 

7º ano), obtemos 41% de alunos com muito pouco tempo de contacto com a 

língua antes de ingressarem no ensino profissional. Dos restantes, 39% têm o 

nível esperado de 3 anos, correspondente ao 7º, 8º e 9º ano; os 20% que 

possuem mais anos de aprendizagem ou já passaram por um 10º ano no ensino 

regular ou iniciaram o francês no 2º ciclo. Esta disparidade justifica-se tendo em 

conta os critérios de selecção dos alunos dos cursos profissionais que, mesmo na 

área do turismo, não contemplam os conhecimentos linguísticos previamente 

adquiridos, como se estes não tivessem qualquer importância na futura vida 

profissional, o que vem contrariar o próprio teor das portarias. 
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Face à evidente heterogeneidade de anos de aprendizagem, e mesmo sem 

possuirmos dados sobre o sucesso na disciplina nos anos anteriores, será 

possível concluir que o nível real de conhecimentos, numa mesma turma e/ou 

curso, é muito variável, o que, por um lado, poderá causar dificuldades de 

integração e acompanhamento das aulas por parte dos alunos com menos 

conhecimentos, quando confrontados com outros de nível mais avançado, e, por 

outro, acarretar problemas de gestão da turma por parte dos professores. No 

capítulo II, ponto 4, já fizemos referência à heterogeneidade de níveis na(s) 

língua(s) estrangeira(s) como uma situação comum nos públicos profissionais 

cativos, o que veio a verificar-se também no público em estudo. 

Na nossa opinião, esta desigualdade de níveis está na origem da desmotivação 

que alguns alunos mostram em relação à aprendizagem do francês. Na questão 

II-8 (“O que o/a pode desmotivar na aprendizagem da língua?”), 70% dos alunos 

referem como principal factor de desmotivação o facto de não conseguirem 

acompanhar a matéria e 30% o facto de não terem bons resultados. “Não gostar 

da matéria” (53%), “Não lhe agradar o método de ensino do(a) professor(a)” 

(54%) e “Não gostar do ambiente das aulas” (33%) são outras das causas 

apontadas. Contrariamente ao que vários autores referem (capítulo II), “Não ver 

utilidade no que é ensinado”, com apenas 27% de escolhas, não parece ser um 

factor de grande desmotivação, talvez porque cerca de metade dos alunos (54%), 

nunca tendo estagiado ou trabalhado no sector do turismo, não consegue ainda 

relacionar os conteúdos das aulas de línguas com as necessidades da sua futura 

profissão. 

Para os professores (questão II-1: “Na sua opinião, os seus alunos estão 

motivados para a aprendizagem do francês?”), apenas alguns alunos revelam 

motivação, sendo apontadas como causas do desinteresse pelo francês os fracos 

conhecimentos numa língua considerada de difícil aprendizagem, algumas más 

experiências no passado e o facto de os alunos não entenderem a utilidade da 

sua aprendizagem. Assim, entre alunos e professores, existem percepções 

diferentes sobre as causas da desmotivação. Na nossa opinião, um diálogo franco 

entre ambas as partes e a negociação conjunta das possíveis soluções para essa 

situação traria certamente os seus frutos. 



 135 

A diversidade dos níveis de conhecimento dos alunos, associada à falta de 

interesse e de conhecimentos básicos na língua, são as principais dificuldades 

com que estes professores se deparam no ensino do francês nos cursos 

profissionais (questão II-3). Na sua opinião, esta situação traz consequências 

para os alunos: dificuldades em acompanhar as aulas, desmotivação, rejeição da 

língua e falta de empenho para aprender. Assim, o facto de, na mesma turma, 

coexistirem níveis variados, fruto do percurso escolar dos alunos e da sua 

aprendizagem real, faz com que seja difícil conciliar o ritmo de aprendizagem de 

cada aluno com as exigências da progressão da turma, o que requer decisões 

pedagógico-didácticas adequadas, tais como, segundo os professores, a escolha 

criteriosa dos conteúdos e actividades e um nivelamento pela base, aspectos que 

iremos aprofundar mais adiante.  

Apesar de todas estas dificuldades, os professores, na questão II-2, consideram 

que, no final do curso, a maioria dos alunos atinge um nível suficiente ou mesmo 

bom, o que poderá ser fruto das estratégias implementadas pelos professores ou 

de uma maior consciência da necessidade de se aperfeiçoarem na língua 

estrangeira, por parte dos alunos. Neste ponto, convém lembrar que, estando a 

maioria dos cursos profissionais organizados segundo um sistema modular – o 

que, na opinião dos professores, facilita a aprendizagem (questão III-2) - os 

alunos têm necessariamente de obter níveis positivos a todos os módulos, daí 

que o nível esperado no final do curso seja, no mínimo, o suficiente. Isso não 

significa necessariamente que os alunos tenham atingido um nível satisfatório em 

todas as competências. 

Comparemos esta avaliação dos professores com a dos empregadores. À 

questão III-6 da entrevista (“Em geral, os jovens saídos dos cursos profissionais 

de turismo revelam conhecimentos em língua estrangeira/ francês suficientes e 

adequados ao desempenho das suas funções?”), os responsáveis pelos estágios 

nas empresas respondem que, apesar de a inibição, o nervosismo e a falta de 

confiança poderem mascarar os conhecimentos reais dos alunos, de uma forma 

geral, estes revelam poucos conhecimentos quer em francês, quer em inglês; têm 

dificuldades em pô-los em prática e em articular um discurso, tanto na oralidade 

como na escrita, não conseguindo ultrapassar as frases soltas, o que os impede 
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de manter uma conversação em língua estrangeira. Todavia, na sua opinião, são 

visíveis as melhorias ao longo do curso, o que vem confirmar a opinião dos 

professores sobre o nível linguístico de saída. 

Convidados a pronunciar-se sobre o seu nível de conhecimentos actuais numa 

escala de 1 a 5 (questão II-10), e em relação a várias competências, os alunos 

responderam com as seguintes percentagens totais: 

 

 

Competências/                                         Níveis 

Conhecimentos                                                   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Compreendo o que me dizem em francês 

 

3 12 53 26 6 

Sou capaz de fazer e de responder a perguntas 
orais 

 

6 

 

32 

 

37 

 

19 

 

6 

Consigo ler e compreender textos e outros 
documentos escritos 

 

3 

 

16 

 

45 

 

26 

 

10 

Sou capaz de escrever textos sobre vários 
assuntos 

 

12 

 

43 

 

35 

 

6 

 

4 

Consigo manter uma conversação 

 

14 

 

39 32 12 3 

Tenho um vocabulário variado e sei adaptá-lo às 
situações 

 

19 

 

40 

 

33 

 

6 

 

2 

Conheço o vocabulário ligado à minha área e 
aplico-o 

 

13 

 

30 

 

36 

 

16 

 

5 

 

Quadro 3 - Auto-avaliação 

 

Numa primeira leitura, verificamos que todos os níveis foram assinalados em 

qualquer dos itens, o que prova, mais uma vez, a heterogeneidade de 

conhecimentos. Os níveis extremos são assinalados por poucos alunos; no nível 

5, temos uma variação entre os 2% e os 10% (para a compreensão escrita); no 

nível 1, a variação situa-se entre os 3%, referentes à compreensão oral, e os 
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significativos 19% em relação ao vocabulário variado e à capacidade de adaptá-lo 

às situações. 

Na compreensão oral e escrita, mais de 80% dos alunos auto-avaliam-se com 

nível positivo; tendo em conta que 19% dos alunos iniciaram a aprendizagem do 

francês nesse ano, estes valores parecem bastante satisfatórios. A expressão 

escrita e a expressão oral, na competência de fazer/ responder a perguntas, 

também são avaliadas positivamente por 55% e 62% dos alunos respectivamente, 

mas os resultados invertem-se quanto à capacidade de manter uma conversação, 

assinalada positivamente apenas por 47% dos alunos. Quanto aos 

conhecimentos de vocabulário, mais de metade (59%) afirma não possuir um 

vocabulário variado, nem ser capaz de adaptá-lo às situações; contudo, a maioria 

(57%) diz conhecer e aplicar o vocabulário ligado à sua área.  

Face aos resultados obtidos, depreendemos que os alunos inquiridos possuem 

um bom nível de compreensão oral e escrita, bastante superior ao da expressão 

onde revelam ainda dificuldades, sobretudo na conversação espontânea e 

criativa, certamente devido à falta de vocabulário variado, o que se confirma na 

prática profissional, tal como atrás foi referido. 

A expressão oral dirigida (perguntas/ respostas) e a expressão escrita (escrever 

textos sobre vários assuntos), talvez mais treinadas ao longo da aprendizagem da 

língua, situam-se, em média, no nível 3. Os conhecimentos do vocabulário da 

área são superiores aos do vocabulário geral, o que parece apontar para uma 

metodologia de ensino da língua para fins específicos, questão que iremos 

desenvolver mais adiante. 

Esta auto-avaliação dos alunos, completada pela opinião dos orientadores de 

estágio nas empresas, revela-se de grande importância para a determinação das 

competências e conteúdos que devem ser mais trabalhados nas aulas, isto é, 

poderão constituir indicadores valiosos para a determinação dos objectivos e das 

estratégias a privilegiar. 

Feita a caracterização dos alunos, passemos à dos professores inquiridos. 
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3. 3 Caracterização dos professores 

Participaram no presente estudo sete professores de Francês, actuais docentes 

dos cursos de turismo do distrito de Setúbal, tendo seis deles respondido ao 

inquérito por questionário cuja primeira parte passamos a analisar. 

A idade dos professores inquiridos enquadra-se em três faixas etárias, havendo 

um professor entre os 25 e os 30 anos; quatro entre os 31 e os 39 anos e um 

entre os 46 e os 50 anos, o que pressupõe, à partida, experiências profissionais 

diversas. Tal facto ficou confirmado através das questões I-6 (anos de serviço 

docente) e I-7 (anos de serviço no ensino profissional). Os professores inquiridos 

têm entre 2 e 20 anos de experiência de ensino, mas essa experiência é bem 

menor no ensino profissional (entre 1 e 7 anos). A maioria começou por ser, ou 

ainda é, professor do ensino secundário; há dois professores em acumulação com 

o ensino regular ou outra instituição (instituto de línguas), mas quatro estão a 

tempo inteiro no ensino profissional. Esta última situação parece-nos um bom 

exemplo do caminho que deve ser seguido pelas instituições de formação, no 

sentido de fixar e especializar os docentes no ensino profissional, evitando assim 

algumas “contaminações indesejáveis” com o ensino regular que funciona com 

lógicas e metodologias diferentes, nem sempre transponíveis para o ensino 

profissional, como vimos no capítulo II. 

Todos exercem funções docentes na disciplina de Francês; um professor é 

assessor do Conselho Executivo e dois têm funções de coordenador de curso ou 

departamento, o que constitui certamente uma mais-valia, na medida em que 

poderão influir directamente na organização e gestão dos cursos e/ou dos 

estágios. As instituições em que trabalham dedicam-se exclusivamente ao ensino 

profissional, embora tenham organizações e estatutos diferentes, como se pode 

ver no quadro seguinte: 
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Instituições Cursos com francês 

Escola vocacional (hotelaria e turismo) 

 

Escola profissional privada 

 

Escola profissional estatal 

 

Centro de formação profissional estatal 

 

Centro de formação profissional privado 

 

Cabeleireiro 

Serviços Comerciais 

Pasteleiro 

Cozinha 

Restaurante / bar 

Alimentação e Bebidas 

Recepcionista de Hotel 

Agências de viagens 

Hotelaria, Recepção e Atendimento 

Turismo e Informação Turística 

 

Quadro 4 – Instituições de formação 

 

Apenas uma destas instituições encontra-se vocacionada para a área da hotelaria 

e turismo; as restantes oferecem um leque variado de cursos profissionais, em 

áreas tão diversas como a Informática, a Mecânica, a Gestão, a Química, etc., 

destacando-se alguns cursos que, não pertencendo à área da Hotelaria/ Turismo, 

incluem no entanto o francês nos seus planos de estudos (Cabeleireiros e 

Serviços Comerciais), o que prova que os conhecimentos em língua francesa são 

considerados úteis em várias áreas económicas. 

Das cinco instituições, três são privadas, isto é, cobram propinas relativamente 

elevadas, o que nos leva a pensar que, apesar do incentivo do Estado ao ensino 

profissional, consignado nas leis e reiterado nos discursos oficiais (ver capítulo I), 

este pode tornar-se inacessível aos alunos com menores recursos económicos. 

A formação dos professores inquiridos é a esperada para docentes da disciplina: 

licenciatura em Português – Francês e profissionalização no ensino. Uma das 

professoras, todavia, possui habilitações diferentes (licenciatura em Gestão de 

Empresas Turísticas e diploma de Hautes Etudes de l’Alliance Française) o que, 

segundo alguns autores citados no capítulo II, corresponde ao perfil ideal para o 

professor de FFE: um especialista na área do curso e com bons conhecimentos 
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linguísticos e pedagógicos. Este não é, contudo, o caso mais frequente nas 

nossas escolas profissionais.  

Metade dos professores inquiridos estudou francês na escola e na faculdade em 

Portugal, tendo alguns deles complementado a sua aprendizagem em institutos e 

escolas de línguas. São também três os professores oriundos de países de língua 

francesa ou que viveram em França. Este último dado não deixa de ser curioso, 

atendendo ao reduzido universo inquirido. É um facto que algumas escolas 

profissionais e centros de formação contratam preferencialmente professores 

bilingues, baseados na convicção de que o falante nativo possui conhecimentos 

mais vastos e versáteis do que os outros professores. Outra razão para tal facto é 

que os professores nativos, não estando, na maioria, vinculados ao ensino 

estatal, procuram integrar-se em escolas privadas que os consideram uma mais-

valia para a instituição. Paradoxalmente, apenas 8% dos alunos inquiridos 

afirmam que ter um(a) professor(a) francês(a) lhes permitiria adquirir mais 

conhecimentos em francês (questão II-6). Assim, segundo os alunos, a presença 

de professores nativos não parece ter grande importância na aprendizagem da 

língua, mesmo quando é essa a sua realidade actual. 

Interrogados sobre a sua formação em FFE, os professores responderam que já 

participaram em encontros, cursos ou acções sobre essa matéria, por desejo de 

actualização profissional ou como complemento da formação universitária 

(questões I-11 e I-12). No entanto, os títulos das acções frequentadas (FLE, 

Utilização dos meios multimédia em FLE; Portfólio e novos programas de Francês 

do ME) apontam mais para uma formação de ordem geral, do que para os 

aspectos específicos do ensino da língua, à excepção de um curso de formação 

de formadores realizado em França, cujo programa inclui alguns aspectos de 

FFE. Assim, restam algumas dúvidas sobre a verdadeira formação em FFE deste 

grupo de professores. Não é pois de estranhar que metade de entre eles afirme 

ter sentido ou ter ainda dificuldades na leccionação do francês aos cursos 

profissionais. As razões apontadas são de vária ordem: científica (falta de 

vocabulário específico), didáctica (dificuldade na elaboração dos exercícios, 

devido sobretudo à falta de acesso e/ou inexistência de programas e materiais 

adequados) e pedagógica (face à heterogeneidade de níveis, à falta de motivação 
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dos alunos e à fraca colaboração entre os professores). A resolução destes 

problemas, igualmente referidos pelos autores citados no capítulo II, encontra-se 

na forma como cada um encara o ensino-aprendizagem da LFE. 

Apesar das dificuldades sentidas no dia-a-dia, os professores são unânimes em 

afirmar que ser professor de francês nos cursos profissionais é uma experiência 

interessante e um desafio, talvez por terem de enfrentar tantas dificuldades; 

alguns consideram que, se bem que trabalhoso, é compensador tendo em conta 

os resultados. Destacamos uma das opiniões que dão conta destes sentimentos: 

É sempre compensador conseguir mostrar a importância que o francês 
tem no mundo do trabalho a uma população escolar à partida pouco 
motivada para o francês, tanto como uma ferramenta de trabalho, de 
comunicação, como uma mais-valia pessoal. 

 

Para os professores de FFE, é fundamental mostrar aos alunos dos cursos 

profissionais a importância do francês no mundo do trabalho, como forma de 

combater a falta de motivação e o desinteresse pela língua. Mas será que os 

alunos têm disso a mesma percepção? A parte I do inquérito aos alunos vai 

permitir conhecer as representações que os aprendentes têm do mundo do 

trabalho e das suas necessidades comunicativas em língua estrangeira. 

 

3. 4 Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional 

Estando quase metade dos alunos ainda no primeiro ano, e tendo os inquéritos 

sido realizados no mês de Junho, isto é, antes dos estágios, apenas 46% dos 

inquiridos já teve um contacto directo com o sector do turismo. Algo 

surpreendente é o facto de, numa mesma turma, haver alunos que já fizeram 

estágio e outros não. Apesar de a legislação apontar para a necessidade de 

contactos com o mundo do trabalho logo no primeiro ano, encontrámos turmas 

que, já no segundo ano, nunca tiveram essa oportunidade, contrariamente a 

outras da mesma instituição, o que tem provocado alguma incompreensão e 

revolta por parte desses alunos, segundo as suas próprias palavras. Assim, 

apenas 46% dos inquiridos possuem representações do mundo do trabalho 
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baseadas na experiência pessoal, ou porque já realizaram estágio, ou porque já 

trabalharam no sector. 

Dado o enfoque do presente estudo, interessa-nos sobretudo conhecer as 

representações dos alunos sobre a importância da aprendizagem das línguas 

estrangeiras para o desenvolvimento da sua actividade profissional. A quase 

totalidade dos inquiridos (99%) respondeu que essa aprendizagem é importante; 

um pouco menos (93%) reconhece que interessa aprender francês. A afirmação 

“Preciso de saber várias línguas” recolhe praticamente a mesma percentagem de 

respostas (92%), o que vem ao encontro das recomendações dos documentos 

europeus anteriormente citados quanto à aprendizagem de várias línguas e 

justifica a decisão institucional de introduzir a segunda língua estrangeira no 

currículo dos cursos de turismo. 82% dos alunos que já trabalharam ou 

estagiaram no sector puderam confirmar a importância de ter conhecimentos em 

língua(s) estrangeira(s), dado que tiveram oportunidade de aplicar os seus 

conhecimentos de LE na prática.  

À questão I-9 (“Que língua(s) estrangeira(s) utilizou?”), os alunos responderam: 

Inglês (98%); Francês (58%) e Castelhano (36%). O inglês aparece assim 

destacado como língua mais utilizada, o que não surpreende tendo em conta a 

sua importância nos dias de hoje; no entanto, os 58% que afirmam ter utilizado o 

francês vêm confirmar que, no sector do turismo, continua a ser útil ter 

conhecimentos nesta língua. Outra língua que, cada vez mais, se impõe é o 

castelhano, utilizado em 36% das situações referidas, e que espelha a 

importância do turismo espanhol na região de Setúbal. 

Continuando com o quadro das representações, foram feitas afirmações sobre as 

quais os alunos tinham de se pronunciar, utilizando uma escala de concordância. 

A grande maioria dos alunos (96%) concorda em parte ou inteiramente com a 

afirmação “Ter bons conhecimentos em LE pode ajudar-me no meu dia-a-dia 

profissional e a obter um emprego no sector do turismo”; 84% discordam da 

afirmação “Não vou precisar de ter conhecimentos em LE”, o que está de acordo 

com as posições anteriores. Quanto à alínea d) “Mesmo sem saber LE, posso 

desempenhar as minhas funções”, as opiniões dividem-se: 42% concordam com 
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esta afirmação, 25% discordam; 30% mantêm-se numa posição intermédia e 3% 

não sabem responder. Esta divisão de opiniões pode levar-nos a pensar que, 

apesar de os alunos reconhecerem a necessidade da aprendizagem das línguas 

estrangeiras, haverá situações profissionais em que estes conhecimentos são 

dispensáveis ou que haverá outros profissionais mais habilitados para as resolver. 

Tratando-se de alunos ainda em formação, pode ser difícil para eles pensar no 

exercício da actividade profissional a médio ou longo prazo, centrando-se desde 

já a sua atenção nos estágios que exigem menor responsabilidade e autonomia. 

Em relação aos conhecimentos de francês, 89% consideram que poderão ser 

uma vantagem em termos profissionais. 

Interrogados sobre as mesmas questões, os responsáveis das empresas 

especificaram alguns destes dados. As três línguas citadas (inglês, francês e 

castelhano) são utilizadas nos diversos sectores do turismo, embora com 

frequências diferentes. O inglês domina na restauração e na hotelaria, mas 

encontra-se em pé de igualdade com o castelhano nas agências de viagens que, 

cada vez mais, trabalham com operadores espanhóis. O francês e o alemão, 

língua igualmente referida, têm um papel mais secundário mas com alguma 

importância, sobretudo na hotelaria. Todos os entrevistados reiteraram a 

necessidade de os profissionais do turismo possuírem conhecimentos em línguas 

estrangeiras, utilizados quotidianamente (na hotelaria) ou de forma regular, nos 

outros sectores. Estes conhecimentos são fundamentais e obrigatórios (sobretudo 

o inglês) na contratação dos funcionários. Saber francês representa uma mais-

valia para o profissional e a empresa e pode constituir mesmo um factor prioritário 

na sua contratação. Destacamos algumas opiniões que ilustram a importância 

que as empresas dão às línguas estrangeiras: “Saber línguas é um factor 

preponderante”; “Quanto mais línguas souber, melhor” e “Os clientes franceses 

ficam encantados quando lhes falamos na sua própria língua”.  

A questão I-4 do inquérito aos alunos visava o reconhecimento da competência 

considerada mais útil na actividade profissional.  
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Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 

 

4 - Para a sua actividade 
profissional, considera mais 
útil: (Dê apenas uma resposta) 

 

a) Ser capaz de compreender 
os estrangeiros                  

b) Ser capaz de compreender 
textos e documentos escritos 
em LE    
c) Ser capaz de falar em 
língua estrangeira                
d) Ser capaz de redigir textos 
e documentos em LE           
e) Saber português    

 

 

 

 

 

 

7 

 

1 

 

5 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

13 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

21 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

6 

 

3 

 

16 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

21 

 

6 

 

38 

 

7 

- 

 

 

 

 

 

52 

 

16 

 

93 

 

9 

3 

 

 

 

 

 

30 

 

9 

 

54 

 

5 

2 

 

Quadro 5 – Competências de comunicação 

 

Com 54% das respostas totais, a expressão oral foi a competência mais 

destacada por todos os cursos, seguida pela compreensão oral com 30%. A 

compreensão e a expressão escritas, com 9% e 5% respectivamente, parecem 

muito menos úteis aos olhos dos alunos inquiridos; nos cursos de THRA e de 

TTIT, a expressão escrita nem sequer foi assinalada. Depreende-se assim que, 

para os alunos, compreender e falar são as competências mais úteis, o que 

iremos confirmar junto dos profissionais 

Interrogados sobre o mesmo assunto, no inquérito e na entrevista, os professores 

mostraram ter as mesmas representações das necessidades dos alunos quanto a 

ser capaz de compreender produções orais e ser capaz de falar (cursos de 

hotelaria e restauração), mas consideraram que a competência mais útil nas 

agências de viagens é a compreensão escrita. As actividades orais surgem como 

factor de motivação e porque se pensa serem úteis aos alunos no futuro 

profissional, mas nem sempre é fácil pô-las em prática, tal como ilustra a seguinte 

opinião: “Gostaria de trabalhar mais a oralidade, mas é muito difícil pôr os alunos 
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a falar, sobretudo os que iniciaram, porque os outros sabem mais e eles 

desmotivam-se”. Assim, a par das actividades orais introduzidas 

progressivamente ao longo da aprendizagem, através de jeux de rôles e na rotina 

da sala de aula, continuam a existir as actividades escritas: interpretação de 

textos, comentários, questionários, diálogos, exercícios de gramática, etc. 

Veremos mais à frente qual o peso atribuído pelos professores a cada tipo de 

actividade. 

Abordámos a mesma temática com os entrevistados das empresas que, sem 

discordar das representações dos alunos e professores, consideraram que em 

todos os sectores do turismo, são necessárias competências orais e escritas. 

Falar aparece como prioritário nos sectores da restauração, da hotelaria e do 

turismo, mas também foi referida a necessidade de saber escrever em língua 

estrangeira, nomeadamente faxes e e-mails, e saber ler, sobretudo livros da 

especialidade na área da restauração. As agências de viagem invertem as 

prioridades, dado que se revela mais útil saber ler (catálogos, brochuras e 

programas turísticos) e também escrever (faxes e e-mails).  

Assim, apesar de predominar uma das competências em cada sector, as outras 

não poderão ser descuradas. Caberá ao professor decidir quais as competências 

que deverão ser mais trabalhadas, indo assim ao encontro das dificuldades 

detectadas por si e pelos próprios alunos na sua auto-avaliação, de acordo com 

uma metodologia de ensino das línguas para fins específicos centrada na análise 

das necessidades dos aprendentes. 

Feita a identificação das competências, pretendemos conhecer as representações 

dos alunos sobre as situações profissionais em que podem aplicar os seus 

conhecimentos de LE (questão I-5).  
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Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 

 

5 – As seguintes situações 
podem ocorrer num contexto 
profissional do turismo. 
Considerando o seu curso, 
assinale as situações em que 
poderá aplicar os seus 
conhecimentos de LE 
(máximo 5 respostas): 

 

a) Obter e dar informações 
aos turistas estrangeiros            
b) Registar mensagens e 
informações dadas em LE          

c) Redigir faxes, cartas, e-
mails                                            
d) Falar ao telefone com 
estrangeiros                                    

e) Consultar / pesquisar 
documentos / informação em 
LE    
f) Receber / acompanhar 
turistas estrangeiros  

g) Participar em reuniões com 
estrangeiros   

h) Deslocar-se ao estrangeiro 
com clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

10 

 

10 

11 

 

3 

 

12 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

8 

 

15 

19 

 

9 

 

20 

 

12 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

9 

 

9 

15 

 

10 

 

26 

 

9 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

3 

 

2 

11 

 

5 

 

14 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

25 

 

36 

45 

 

11 

 

34 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

55 

 

72 

102 

 

38 

 

106 

 

35 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

38 

 

50 

70 

 

26 

 

73 

 

24 

 

35 

 

 

Quadro 6 - Situações profissionais e conhecimentos em LE 

 

As situações mais assinaladas são: obter e dar informações aos turistas 

estrangeiros (82%); receber/ acompanhar turistas estrangeiros (73%); falar ao 

telefone com estrangeiros (70%) e redigir faxes, cartas, e-mails (50%). Confirma-

se a predominância da compreensão e expressão oral, embora a última situação, 

de expressão escrita, também tenha sido escolhida por metade dos alunos. As 

outras situações sugeridas no inquérito foram assinaladas por menos alunos, 

certamente por se dirigirem a um curso em particular. No entanto, nota-se o 
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reconhecimento dessas situações pelos alunos visados: “Registar mensagens e 

informações dadas em LE” foi escolhida por cerca de metade dos alunos de RH e 

de THRA que trabalham na recepção dos hotéis, enquanto 63% dos alunos de 

TAV consideram possível a situação de deslocar-se ao estrangeiro com clientes.  

Comparámos as situações referidas pelos alunos com as apresentadas pelas 

empresas. Como é natural, estas enunciaram as diversas situações de utilização 

das LE com bastante pormenor (ver apêndice 12, questão III-2), de acordo com o 

seu sector de actividade, tendo referido alguns aspectos que os alunos não 

mencionaram (animação cultural, acções de promoção da empresa, elaboração 

de documentos internos, etc.), mas, de um modo geral, a representação dos 

alunos correspondeu à realidade apresentada pelas empresas. De salientar que o 

grau de pormenor com que essas situações foram descritas representa uma 

preciosa ajuda para os professores de línguas e poderá mesmo constituir o 

elenco dos conteúdos temáticos a trabalhar nas aulas. 

Pretendendo saber se as representações dos alunos são fruto de um 

conhecimento teórico ou da sua experiência, solicitámos aos alunos que já 

realizaram estágio exemplos de situações em que utilizaram os seus 

conhecimentos em LE (questão I-10), tendo estes destacado o atendimento ao 

cliente (presencial, por telefone, fax ou e-mail), na recepção do hotel, balcão da 

agência de viagens ou do bar e mesas de restaurante, e concretizado o tipo de 

tarefas. As situações apresentadas são coerentes com as competências 

previamente destacadas e coincidem com as referidas pelas empresas, o que 

prova que, durante os estágios, os alunos são confrontados com as tarefas que 

qualquer outro funcionário desempenharia. 

Perante essas situações reais que tiveram de enfrentar, alguns alunos revelaram-

se inseguros (55%) e acanhados (24%), o que, na sua opinião, ficou a dever-se à 

sua inexperiência e falta de prática; ao nervosismo, timidez e medo de errar; ao 

facto de estarem sozinhos perante o cliente, mas também à sua falta de 

conhecimentos. Confirmam-se assim as dificuldades de expressão oral que os 

alunos assinalaram na questão II-10 e que os empregadores também salientaram, 

como já foi referido no ponto 3.2. Apesar de causarem problemas no dia-a-dia do 
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estagiário, pelo seu carácter constrangedor e até inibidor, estas atitudes têm o 

seu lado positivo, na medida em que permitem ao aluno tomar consciência dos 

seus pontos fracos (atitudinais ou cognitivos) e ajudam o professor a saber o que 

deve ser trabalhado em sala de aula, por exemplo, através de simulações. 

Mas estas não foram as únicas atitudes reveladas no estágio aquando da 

utilização da LE; 27% sentiram-se confiantes e 15% preparados e para isso 

contribuíram, na sua opinião: o seu gosto pelas línguas, os bons conhecimentos 

que possuem, a confiança nas suas capacidades e a sua experiência profissional. 

Estas opiniões foram expressas por alunos do 2º e do 3º ano que já realizaram 

vários períodos de estágio, o que vem confirmar a opinião dos empregadores que 

notam progressos no domínio das línguas ao longo do curso e à medida que os 

alunos vão tendo mais experiência.  

Os professores também notam diferenças de atitudes em relação à aprendizagem 

das línguas estrangeiras, ao longo do curso. A maioria dos professores inquiridos 

afirma que, após os estágios, os alunos revelam uma maior consciência da 

utilização do francês em contexto real e da necessidade de consolidar os seus 

conhecimentos na língua. Dessa consciência, resulta uma maior motivação para a 

aprendizagem, daí que os professores considerem os estágios momentos 

fundamentais para o desenvolvimento das competências linguísticas, da 

autonomia e autoconfiança dos alunos, que devem ser devidamente preparados e 

explorados pelas diversas disciplinas, no âmbito das suas competências 

específicas.  

Em conclusão, podemos afirmar que, apesar de nem todos os alunos terem tido 

contactos com o mundo do trabalho, as suas representações não diferem da 

realidade apresentada pelas empresas, o que aponta para um trabalho dos 

formadores, incluindo os professores de línguas, no sentido de preparar os alunos 

para as situações que irão enfrentar, apenas possível se houver da sua parte um 

bom conhecimento do sector profissional em que se enquadram os cursos. 

Reforça-se assim a ideia da importância dos contactos com o mundo do trabalho 

como catalizadores da consciência, afinamento das representações e factor de 

motivação para uma melhor aprendizagem, incluindo a das línguas. Para tal, deve 
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haver uma partilha de saberes, um diálogo franco e uma estreita colaboração 

entre todos os intervenientes - alunos, professores e empregadores - para que a 

formação profissional na escola, nas suas diversas componentes, faça sentido e 

seja eficaz. 

 

3. 5 A relação escola-empresa 

Participaram no presente estudo 16 empresas do sector do turismo, localizadas 

em Setúbal e Palmela, que se dedicam às seguintes actividades: 

 

Actividades Empresas 

Hotelaria 5 

Hotelaria com restauração 4 

Restauração 2 

Agências de viagens 4 

Actividades turísticas 1 

Total 16 

 

Quadro 7 - Actividades das empresas 

 

Foram entrevistados 17 responsáveis pelos estágios nessas empresas, cujas 

funções estão distribuídas como segue: 
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Funções Entrevistados 

Director 4 

Adjunto do director/ gerente 5 

Chefe de recepção 4 

Chefe de cozinha 1 

Técnica de turismo 3 

Total 17 

 

Quadro 8 - Funções dos responsáveis pelos estágios nas empresas 

 

Como se pode ver pelo quadro, os responsáveis pelos estágios pertencem às 

chefias das respectivas empresas e mantêm com os estagiários um contacto 

estreito, por vezes diário, ao mesmo tempo que os orientam, acompanham o 

desenrolar dos seus projectos e lhes dão formação. Apesar de os alunos/ 

formandos também beneficiarem da experiência e colaboração dos outros 

funcionários do seu sector, este envolvimento directo das chefias mostra a 

importância que as empresas atribuem ao acompanhamento dos estagiários. 

A maioria das empresas já tem uma longa experiência de parceria com as 

escolas/ centros de formação, sobretudo com os cursos de aprendizagem cujos 

formandos realizam todos os estágios na mesma empresa. Questionados sobre 

quem toma a iniciativa dessa colaboração, os entrevistados apresentaram como 

mais frequente a situação em que a instituição de formação contacta a sede da 

empresa ou a sua direcção a solicitar a colocação dos seus alunos/ formandos, 

mas a iniciativa também pode partir da empresa ou do próprio aluno que solicita 

um estágio directamente à empresa, cabendo sempre à instituição de formação a 

oficialização do protocolo de colaboração. Estas duas últimas situações são, na 

nossa opinião, reveladoras de uma mudança de atitude na forma como as 

empresas e os formandos encaram a formação profissional. Por um lado, são já 

várias as empresas a tomar consciência de que, podendo ser vantajoso para si 
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receber e formar jovens das escolas/ centros profissionais, tomam a iniciativa da 

colaboração entre ambos e, por outro, são os próprios jovens a procurar as 

empresas que melhor servem os seus interesses profissionais, o que revela 

responsabilidade, maturidade e espírito de iniciativa, qualidades apreciadas e 

valorizadas no mercado de trabalho. 

Os primeiros contactos entre a escola e a empresa fazem-se geralmente por 

telefone, fax ou através de contactos pessoais, após o que se estabelecem os 

protocolos ou contratos de estágio.  

88% dos entrevistados afirmam conhecer os planos de estudos, conteúdos 

programáticos, cargas horárias e perfis profissionais dos cursos, constantes num 

dossier fornecido por algumas instituições de formação no início dos estágios. 

Outras instituições não têm esse cuidado ou não vêem interesse nesse 

procedimento, perdendo-se assim uma importante fonte de conhecimento sobre o 

trabalho realizado na formação inicial. Essa lacuna poderá ser colmatada através 

das conversas informais com os estagiários e o acompanhamento dos seus 

relatórios por parte dos responsáveis pelos estágios. Cinco dos entrevistados, 

sendo também formadores na área do turismo (por vezes até dos próprios 

estagiários), encontram-se numa posição privilegiada entre os dois pólos da 

formação, pela sua visão da escola e do mundo do trabalho simultaneamente. 

Confirma-se assim, na prática, a recomendação do Decreto-lei 26/89 de 21 de 

Janeiro, citado no capítulo I, sobre o perfil do formador das áreas técnicas que 

deverá, prioritariamente, ser recrutado no meio empresarial. 

Em resposta à questão “Costuma ter reuniões com os coordenadores dos cursos 

e/ou professores dos alunos estagiários?”, todos responderam afirmativamente, 

até porque esses contactos são geralmente uma exigência dos protocolos de 

estágio. Esses contactos podem ocorrer no início do estágio (com a apresentação 

do aluno e das regras de funcionamento da empresa), em momentos particulares 

ou com carácter de regularidade (mensalmente), conforme a organização dos 

estágios, a disponibilidade dos intervenientes e as necessidades de 

acompanhamento do estagiário. Os encontros realizam-se na empresa, entre os 

responsáveis de estágio das duas instituições, ou na escola/ centro de formação, 
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na presença dos professores do Conselho de Turma/ Curso, e servem para troca 

de informações sobre o desempenho estagiários enquanto aprendentes e 

profissionais e para uma avaliação formal, podendo ser também uma ocasião 

para uma partilha de objectivos, saberes e sugestões, muito útil para os 

professores das áreas não técnicas, incluindo as línguas estrangeiras. Os 

responsáveis das empresas reconhecem a importância desses momentos, 

apenas lamentam as condicionantes, como a incompatibilidade de horários e a 

sua pouca disponibilidade.  

Inquiridos sobre os seus contactos com as empresas, os professores apresentam 

experiências diversas que reflectem ao mesmo tempo a forma como as 

instituições encaram a parceria com o mundo empresarial. Alguns professores 

afirmam que esses contactos não são desejados pela sua instituição e, por isso, 

não existem reuniões conjuntas com a presença dos professores; outros 

lamentam que, nessas reuniões, a tónica seja colocada no balanço geral do 

desempenho do aluno/ formando na empresa e se apresentem poucas sugestões 

quanto às competências deficitárias e/ou os conteúdos mais necessários. O 

seguinte comentário de um professor ilustra perfeitamente o que acabámos de 

referir:  

Já orientei estágios dos alunos nas empresas, mas nunca se falou em 
termos de necessidades em línguas estrangeiras ou em francês em 
particular. Por vezes, há informações que são dadas nos Conselhos de 
Turma pelos orientadores das empresas que assistem às reuniões, mas 
falam sobretudo das dificuldades dos alunos, sem particularizarem 
conteúdos. 

 

Na nossa opinião, se os orientadores das empresas são pouco esclarecedores 

quanto às necessidades de formação dos alunos, certamente por 

desconhecimento da importância dessa informação para os professores, caberá a 

estes questioná-los e pedir uma maior colaboração, dado que a maioria dos 

professores inquiridos considera que só assim se poderá conhecer as 

necessidades do sector profissional. Foi o que pretendemos fazer através das 

entrevistas, tendo obtido um elenco de aspectos que, na opinião dos 

entrevistados, deveriam ser mais trabalhados na escola (questão III-7): 

vocabulário técnico (equipamentos, mobiliário, rouparia, culinária); atendimento ao 
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cliente (pedir e dar informações, indicar o caminho e acessos, atendimento 

telefónico e serviço de balcão); expressão escrita (anotar recados, faxes e e-

mails); conversação corrente e formas de tratamento. Tal como aconteceu com as 

situações profissionais, também aqui encontramos sugestões que contribuem 

para um melhor conhecimento das necessidades linguísticas do sector. 

Através das entrevistas, ficou claro que as empresas estão conscientes do seu 

papel formativo no percurso profissional dos jovens, considerando que devem 

dar-lhes oportunidade para realizar estágios e aplicar os seus conhecimentos em 

contexto real de trabalho; dar-lhes uma formação prática complementar da 

formação escolar e permitir-lhes uma reflexão sobre as suas escolhas 

profissionais e os seus reais conhecimentos. Destacamos algumas das opiniões 

expressas que, de uma forma sintética, ilustram bem essa vontade de colaborar:  

 

Temos o dever de preparar os jovens a nível pessoal e profissional. 

Somos ao mesmo tempo entidade formadora e futuros empregadores. 

Os estágios são mais-valias para todos e um investimento no futuro. 

As empresas são os formadores da prática. 

 

No entanto, existem algumas condicionantes a esta colaboração que os próprios 

entrevistados apontam: terá de haver disponibilidade da empresa para 

acompanhar devidamente o estagiário, consciência de que a empresa é uma 

entidade formadora a par da escola e não apenas um local de trabalho e 

flexibilidade da instituição de formação para adaptar os seus currículos de acordo 

com as sugestões das empresas. 

Já no capítulo I tínhamos chamado a atenção para alguns destes aspectos que 

foram aqui confirmados: a necessidade de um envolvimento efectivo das 

empresas na formação dos estagiários e não apenas o recurso a uma mão-de-

obra barata/ gratuita; a importância de um contacto prolongado e de qualidade 

com o meio profissional como forma de testar/ desenvolver as suas competências 

nos diversos domínios do saber e a humildade, por parte das instituições de 

formação, em aceitar as sugestões e críticas das empresas que apenas visam a 
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melhoria da formação. Infelizmente, nem sempre existe vontade e/ou capacidade 

de uns e outros para introduzir as mudanças necessárias e corrigir os pontos 

fracos; no fim, todos ficam a perder. 

Pedimos aos entrevistados para fazerem um balanço da colaboração entre a sua 

empresa e as instituições de formação. Todos afirmaram ser um balanço positivo, 

devido às boas relações estabelecidas entre ambas as partes e à atitude dos 

estagiários que revelaram vontade de aprender, o que representa uma mais-valia 

para todos: “É uma experiência enriquecedora e um benefício para ambas as 

partes.” No entanto, foram apontados alguns aspectos negativos; a par da 

imaturidade dos estagiários que já foi referida, destaca-se a dificuldade de um 

acompanhamento correcto paralelamente às funções quotidianas dos orientadores 

dos estágios: “Por vezes é uma sobrecarga de trabalho e nem sempre compensa 

o esforço.” Assim, as empresas deverão analisar as condições em que poderão 

acolher os estagiários, porque não basta a boa-vontade e o desejo de colaborar 

com a escola para obter sucesso. 

Feito este balanço, não é de estranhar que a totalidade dos entrevistados 

recomende a outras empresas que sigam o seu exemplo, mas deixam algumas 

sugestões para as instituições de formação e que se prendem com a organização 

dos estágios: melhor repartição ao longo do ano/ curso; possibilidade de os 

alunos/ formandos realizarem estágio em várias empresas; melhor selecção dos 

estagiários de acordo com o perfil desejado pelas empresas, etc.  

A colaboração entre a escola e as empresas poderá não se esgotar nos estágios 

e antes alargar o seu âmbito de acção, desenvolvendo, por exemplo cursos de 

formação em línguas estrangeiras vocacionados para o turismo, destinados aos 

funcionários que necessitam de actualizar e/ou desenvolver os seus 

conhecimentos linguísticos, aprender novas línguas, etc. Este tipo de formação já 

faz parte da oferta dos institutos de línguas e das associações profissionais como 

a APAVT, mas poderia ser também uma aposta das escolas profissionais e 

centros de formação. O problema da incompatibilidade de horários poderia ser 

ultrapassado se a formação se desenrolasse no próprio local de trabalho, como é 

prática corrente no ensino das línguas para fins específicos em meio empresarial. 
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Em conclusão, podemos afirmar que existe já uma boa relação de parceria entre 

as instituições de formação e as empresas e que ambas reconhecem os 

benefícios que daí advêm, desde que haja diálogo e desejo de mudança.  

 

3. 6 Aspectos pedagógico-didácticos 

3. 6.1 Programas e planificações 

No capítulo II, ponto 5, fez-se referência aos papéis que o professor de língua 

estrangeira deve assumir numa situação de ensino-aprendizagem aos cursos 

profissionais e que são, entre outros, o de analista, gestor e conceptor de 

programas e materiais. Este último papel ganha uma particular relevância no 

ensino profissional, tendo em conta as características dos programas e materiais 

propostos para estes cursos, segundo a opinião de alguns dos professores 

inquiridos. 

Na questão II-3 do inquérito aos professores (“Quais são as principais dificuldades 

com que se debate nos cursos profissionais?”), entre outras respostas já referidas 

anteriormente, destacam-se as seguintes, assinaladas por quatro dos seis 

inquiridos: programas inadequados e/ou pouco explícitos; inexistência e/ou 

dificuldades de acesso a manuais e materiais adequados aos cursos. Esta opinião 

sobre os programas de francês é reforçada nas respostas às questões III-3 e III-4, 

como se pode ver no quadro seguinte: 

 

 

 

3 – Na sua opinião, as orientações para a gestão do(s) programa(s) de 
francês são suficientes para a elaboração das planificações a longo, 
médio e curto prazo? 

Sim 

Não 

Se respondeu Não, especifique: 

Orientações pouco específicas, demasiado gerais ou vagas 

Não se adaptam facilmente, tendo em conta a heterogeneidade dos 
conhecimentos de base 

 

 

 

2 

4 
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4 – Considera que esse(s) programa(s) está(ão) adequado(s) às 
necessidades de aprendizagem dos alunos de turismo? 

Sim 

Não 

 

Se respondeu Não, especifique: 

Programa pouco específico, demasiado vago 

Exige uma adaptação dos conteúdos ao perfil dos alunos 

Contempla pouco a exploração de cenários profissionais 

  

 

 

3 

3 

 

 

Quadro 9 - Opinião dos professores sobre os programas de francês 

 

Apesar de nem todos os professores considerarem que os programas que 

seguem estão desajustados às necessidades do seu público, as opiniões 

contrárias salientam que a sua desadequação se deve sobretudo ao facto de não 

contemplarem suficientemente as situações profissionais específicas para as 

quais os alunos devem ser preparados, mantendo um carácter generalista e vago. 

Esta desadequação exige, da parte dos professores, uma permanente adaptação 

das sugestões programáticas, bem como dos materiais, às características dos 

cursos com que trabalham, quer em termos de níveis de conhecimentos, quer de 

conteúdos. Não é pois de estranhar a seguinte opinião expressa por um dos 

inquiridos: 

[Ser professor de francês nos cursos profissionais é] trabalhoso porque é 
necessário pesquisar muito e adaptar/ elaborar conteúdos a partir de 
manuais franceses, de modo a torná-los adequados ao nível linguístico 
dos nossos formandos. 

 

Contradizendo por vezes as suas próprias opiniões sobre a adequação dos 

programas, nas entrevistas, todos os professores afirmam não seguir o programa 

em vigor para o(s) curso(s) de turismo a que leccionam, pelas razões acima 

apontadas. Esta unanimidade de actuação não deixa de ser curiosa, se 

atendermos ao caso de dois professores que dizem desconhecer em absoluto o 
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programa em vigor, porque este não lhes foi fornecido pela instituição onde 

leccionam.  

Não me deram qualquer programa nem me exigiram planificações. 

Disseram-me para fazer como achasse melhor. 

Disseram-me de um dia para o outro que vinha substituir uma colega e 
não me deram qualquer indicação. 

 

Por um lado, as suas palavras ilustram bem as condições em que por vezes os 

professores trabalham nestas instituições de formação profissional, sem qualquer 

apoio pedagógico, de forma (demasiado) autónoma e a quem, no entanto, se 

exige “o melhor”. Esta falta de planificação e de acompanhamento parecem 

reforçar a ideia comum de que os cursos profissionais são de segunda categoria e 

por isso menos exigentes em termos pedagógicos, quer com os professores, quer 

com os alunos. Por outro lado, o desconhecimento dos programas revela, por 

parte dos professores que o afirmam, uma clara falta de interesse em procurar/ 

conhecer o(s) programa(s), nem que seja através dos outros colegas de disciplina, 

como se este documento não tivesse qualquer importância e cada um pudesse 

ensinar a língua  segundo os seus próprios critérios. 

Assim, perante as afirmações peremptórias de alguns professores sobre a 

inadequação dos programas, resolvemos fazer uma breve análise dos dois 

programas propostos para os cursos inquiridos. 

A Portaria 756/92 de 4 de Agosto que define as “normas regulamentares da 

formação de jovens em regime de alternância (aprendizagem e pré-

aprendizagem) nas profissões da área da hotelaria, da restauração e do turismo” 

apresenta igualmente os respectivos perfis profissionais, os planos curriculares e 

os conteúdos programáticos para cada curso. A Língua Estrangeira II – Francês - 

surge na Formação Tecnológica e apresenta os mesmos conteúdos 

programáticos para os cursos de Técnico de Agência de Viagens, Recepcionistas 

de Hotel e Alimentação e Bebidas, apesar de o total de horas de francês no 

conjunto dos três anos ser muito diferente (respectivamente 345h, 360h e 135h). 

O quadro seguinte mostra a distribuição desses conteúdos programáticos: 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Comum aos três 
anos  

1 – Noções gramaticais 

2 – Actividades didácticas 

2.1 – Conversação 

2.2 – Leitura 

 

 

Comum aos três cursos 

 

 

1º ano 

3 – Áreas vocabulares 

3.1 – Hotéis 

3.2 – Agências de Viagens 

3.3 – Publicidade 

3.4 – Correspondência 

3.5 – Telefone 

 

As áreas vocabulares só 
estão definidas para o 
curso de TAV. Nos cursos 
de RH e TAB, só consta o 
título, sem quaisquer 
sugestões. 

 

 

2º ano 

3 – Áreas vocabulares 

3.1 – Locais de interesse 
turístico 

3.2 – Folclore 

3.3 – Artesanato 

3.4 – Gastronomia 

3.5 – Informações diversas 

 

 

 

Comum aos três cursos 

 

3º ano 

3 – Os meios de transporte 

4 – O tempo 

 

 

Comum aos três cursos 

 

Quadro 10 - Conteúdos programáticos (Portaria 756/92) 

 

O quadro suscita alguns comentários. Não se poderá falar aqui de programa, 

dado que a Portaria apenas apresenta conteúdos programáticos; estão omissos 

outros aspectos igualmente importantes como os objectivos e as situações de 

aprendizagem, as competências a desenvolver, os modos de avaliação, etc. 

Centrando-nos nos conteúdos, reconhecemos desde logo o carácter vago e 

generalista de alguns deles, de que é exemplo o ponto 1: “Noções gramaticais”. 

Sob este título, cabe toda a gramática da língua: não há sugestões concretas, 
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nem progressão, nem prioridades. Supõe-se certamente que, em matéria de 

gramática, cada professor sabe o que fazer e não precisa de orientações. 

As actividades didácticas estão limitadas a duas: conversação e leitura. Mais uma 

vez, as indicações pecam pela omissão e pela falta de concretização. Será que as 

necessidades destes cursos se satisfazem apenas com conversação e leitura? 

Veremos mais adiante se são apenas estas as actividades desenvolvidas pelos 

professores de francês nas suas aulas. 

As áreas vocabulares parecem, na generalidade, adequadas aos cursos de 

turismo e, neste aspecto, apontam para uma selecção temática baseada nos 

pressupostos do ensino da língua para fins específicos, mas nada sugerem sobre 

situações profissionais concretas, como o contacto directo com o cliente. Na 

realidade, as áreas vocabulares do 1º ano apenas estão definidas claramente 

para o curso de Técnico de Agências de Viagem, estando omissas nos restantes 

cursos. Duas leituras são possíveis: ou se considera que devem ser abordadas as 

mesmas áreas vocabulares em todos os cursos, ou então que cada professor 

deverá escolher as temáticas que considera mais adequadas para cada curso. 

Todavia, essa ambiguidade não permanece no 2º e no 3º ano, em que se definem 

as áreas, iguais para todos os cursos.  

Da análise que fizemos nos pontos anteriores, ressalta que, apesar de se tratar 

de cursos da mesma área económica, cada um apresenta especificidades e 

necessidades diferentes, quer em termos de competências, quer de conteúdos 

lexicais, gramaticais e discursivos. A uniformização que a portaria apresenta não 

nos aparece assim a mais adequada. Ainda no ponto das áreas vocabulares, 

persistem alguns itens vagos como “Informações diversas” sob o qual poderão 

caber todos os temas omissos e que o professor julgar pertinentes. Quanto ao 3º 

ano, “preencher” entre 45h e 105h com estes dois temas apenas requer 

certamente uma grande capacidade criativa por parte do professor. 

Em síntese, consideramos que, apesar do aspecto positivo da tónica num 

vocabulário dirigido à área do turismo, as indicações que são fornecidas aos 

professores são nitidamente insuficientes e exigem da sua parte a efectiva 

construção de um programa que praticamente não existe. Por outro lado, esse 
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esboço de programa é revelador da concepção de um modelo de ensino-

aprendizagem da língua para fins específicos, aplicado aos cursos profissionais, 

que parece esgotar-se na abordagem de algumas noções básicas de gramática e 

na listagem de áreas vocabulares, como se o seu conhecimento bastasse para o 

desenvolvimento da competência comunicativa, sobretudo da componente 

discursiva. Na nossa opinião, tal concepção do ensino da língua para fins 

específicos é redutora e não satisfaz as necessidades comunicativas dos 

profissionais do turismo. 

O segundo programa a que tivemos acesso e que se aplica aos cursos 

profissionais que incluem a língua francesa na Componente de Formação Sócio-

cultural (ou seja, no âmbito do presente estudo, ao curso de THRA), em vigor 

desde Março de 2005, “resulta do ajustamento do programa de Francês ao nível 

de continuação de Língua Estrangeira I ou II dos cursos científico-humanísticos, 

tecnológicos e artísticos especializados ao modelo curricular dos cursos 

profissionais, garantindo aos alunos uma formação geral comum”.  

Trata-se de um programa completo que aborda todos os aspectos essenciais à 

organização das aprendizagens, devidamente articulados e justificados, expostos 

de forma clara e com inúmeras sugestões que facilitam o trabalho do professor. 

O elenco modular é constituído por nove módulos: 

Número Designação dos módulos 

1 Parcours personnels 

2 Parcours professionnels 

3 Autour d’un film 

4 Médias et société 

5 Communication et globalisation 

6 Autour d’une oeuvre intégrale 

7 Recherche et avenir 

8 Ethique et qualité de vie 

9 Autour d’un projet 

 

Quadro 11 - Elenco modular do programa da Componente Sócio-cultural 
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Tratando-se de um programa inserido na Componente Sócio-cultural, logo comum 

a vários cursos profissionais, não surpreende o carácter generalista do elenco 

modular, reencontrando-se aqui os temas habituais do ensino secundário: os 

media, a comunicação, o cinema, a tecnologia, etc., bem como o estudo de uma 

obra integral. Sendo geral, não se lhe pode exigir uma especificidade de acordo 

com as necessidades dos cursos que não se enquadra nos seus objectivos. 

Todavia, atendendo ao reduzido número de cursos/ áreas profissionais que têm 

francês na Componente Sócio-cultural (situando-se a maioria deles na área do 

turismo), e sem menosprezar a importância da reflexão sobre as realidades e 

problemas do quotidiano que interessam a qualquer cidadão, teria sido possível 

abordar igualmente outras temáticas baseadas na experiência concreta dos 

cursos, apostando mais no conhecimento do mundo do trabalho, na recriação e 

exploração de situações profissionais, na reflexão em torno da comunicação em 

meio profissional, etc. Apesar de as orientações metodológicas não apontarem 

muito nesse sentido, será sempre possível ao professor fazer uma gestão criativa 

do programa, de forma a aproveitar as suas potencialidades em termos de 

desenvolvimento das competências e aplicação das metodologias, ao mesmo 

tempo que dá resposta à exigências linguísticas de um público específico que 

dispõe apenas desta disciplina para aperfeiçoar e praticar os seus conhecimentos 

de francês.  

Uma última observação para referir que este programa foi pensado para alunos 

que já tiveram francês no ensino básico, ou seja, é um programa de continuação. 

A realidade mostra, tal como vimos no ponto 3.2, que são muitos os alunos dos 

cursos profissionais que nunca tiveram a disciplina antes de ingressar num curso 

profissional. Para estes, e para aqueles que possuem um nível fraco de 

conhecimentos, o presente programa estará, porventura, demasiado ambicioso. 

Posto isto, podemos afirmar que o programa da Componente Sócio-cultural 

apresenta-se como um documento orientador de qualidade, sobretudo quanto ao 

enquadramento dos conteúdos e das competências e às orientações 

metodológicas. Contudo, como qualquer outro programa, este terá de ser gerido e 

adaptado a cada público profissional, de acordo com as suas necessidades e 

interesses mais imediatos.  
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Concluída esta reflexão sobre os programas, coloca-se a questão de saber como 

é que os professores fazem a sua gestão, ou seja, como elaboram as suas 

planificações, como preparam as suas aulas, como seleccionam os conteúdos, a 

que materiais recorrem, etc. 

Em relação às planificações, estas aparecem como um documento formal, 

geralmente sob forma de grelha, para entregar na instituição por período/ 

quadrimestre e/ou por módulo, conforme a organização do curso. No entanto, a 

alguns professores não são exigidas quaisquer planificações, apesar de estes 

continuarem a fazê-las para sua própria orientação, mesmo que não passem de 

“rascunhos pessoais”. 

Para a elaboração das planificações, os professores utilizam várias fontes: os 

programas para o ensino profissional, aos quais vão buscar, mais do que os 

conteúdos, sugestões de metodologias, actividades e projectos; as planificações 

elaboradas na instituição em anos anteriores que serão reformuladas em função 

dos cursos, das necessidades detectadas, dos níveis de conhecimento e do ritmo 

de aprendizagem dos alunos, dos materiais disponíveis; as planificações das 

disciplinas técnicas, como a Prática Simulada; os planos de formação profissional 

de instituições estrangeiras; as revistas da especialidade, etc. À questão 

“Enquanto professor(a) de francês dos cursos de turismo, como é que sabe o que 

os alunos devem aprender?”, os professores entrevistados destacam a 

importância da sua experiência pessoal enquanto indivíduo e profissional e o 

conhecimento que possuem da área e do(s) curso(s), conhecimento esse que vai 

sendo construído através do contacto com os outros professores, sobretudo os 

das disciplinas técnicas com quem trocam impressões e materiais, e com os 

próprios alunos que partilham com o professor de francês os seus conhecimentos 

e a sua experiência profissional. Verificamos assim que as eventuais falhas ou 

omissões dos programas são colmatadas por outras fontes que o professor deve 

procurar e trabalhar pedagogicamente, o que representa um esforço redobrado e 

uma grande capacidade de organização.  
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3. 6. 2 Conteúdos 

Como vimos no ponto anterior, nem todos os conteúdos sugeridos nos programas 

vão directamente ao encontro das necessidades linguísticas dos profissionais do 

turismo. Ao analisarmos as planificações que nos foram disponibilizadas, 

verificamos que, em geral, os professores tentam seguir as sugestões do(s) 

programa(s). Encontram-se aí as principais áreas vocabulares e temáticas 

propostas, mas em todas as planificações foram acrescentados os conteúdos 

considerados indispensáveis para o exercício da actividade profissional, isto é, o 

vocabulário e o discurso específico de cada sector. 92% dos alunos inquiridos 

afirmam que o que aprendem nas aulas de francês está relacionado com os 

conteúdos das disciplinas técnicas do seu curso e 66% consideram mais 

interessantes os temas abordados nas aulas de francês, se comparados com os 

temas tratados no ensino básico na disciplina de língua francesa. 

Nas entrevistas, os professores justificaram as suas escolhas e prioridades: 

 Acho que devemos trabalhar primeiro a língua, antes de introduzir o 
vocabulário técnico. 

Temos de ensinar as bases para podermos fazer os diálogos. 

 

Assim, tendo em conta a heterogeneidade dos níveis de conhecimento e as 

lacunas ainda existentes, os professores referem que é indispensável, numa 

primeira fase e/ou sempre que necessário, trabalhar um vocabulário de carácter 

geral, porque deve-se preparar igualmente os alunos para as situações de 

comunicação interpessoal e social que escapam aos modelos de discurso 

profissional treinados nas aulas. 

Só podemos desenvolver as competências específicas quando as bases 
comunicativas forem consolidadas porque os futuros profissionais do 
turismo têm contactos próximos com turistas que ultrapassam o mero 
contacto profissional, daí o desenvolvimento de competências específicas 
por si só ser insuficiente para um bom desempenho profissional. 

 

Neste contexto, são introduzidas as estruturas gramaticais básicas, sem as quais 

“não é possível avançar”, quer no início da aprendizagem, como introdução ou 

consolidação do uso da língua, quer de forma sistemática ao longo da 
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aprendizagem, de acordo com as temáticas, os materiais, o tipo de discurso, as 

necessidades comunicativas nas simulações, etc. 

Eu não lhes dou gramática só pela gramática. Dou-lhes o que precisam 
no momento para poderem avançar. 

Interessa introduzir os conteúdos gramaticais em situação. 

 

A par destes conteúdos gerais e básicos, de forma progressiva mas intensiva, 

surgem os conteúdos lexicais específicos de cada sector e isto porque, segundo 

os professores, os alunos vão ser brevemente confrontados com situações 

profissionais e precisam de conhecer o vocabulário da sua área. Para além disso, 

a introdução de conteúdos próximos dos das disciplinas técnicas é um factor de 

motivação para a aprendizagem da língua estrangeira.  

Não tendo os professores de línguas um vasto conhecimento da área do turismo, 

salvo raras excepções, a construção do elenco lexical específico, com base nas 

situações profissionais em que a língua estrangeira é aplicada, poderá revelar-se 

uma tarefa difícil. Para obviar este problema, podemos recorrer à experiência dos 

profissionais dos diversos sectores do turismo, que, melhor que ninguém, são 

capazes de referenciar e descrever essas situações. Desta forma, haverá uma 

verdadeira parceria entre a escola e a empresa que, em conjunto, poderão 

construir uma parte do programa e orientar o ensino da(s) língua(s) para as 

necessidades reais do sector. O quadro seguinte apresenta as situações 

destacadas pelos profissionais, como resposta ao pedido que lhes fizemos: “Pode 

dar-me exemplos de situações correntes em que a língua estrangeira/ francês é 

necessária e/ou utilizada na sua empresa?” 

 

Sectores Situações profissionais 

 

 

Restaurante/ 
Bar 

 

• Atendimento ao cliente (balcão, mesa) 

� Pedidos dos clientes 

� Explicações das ementas e preparação culinária 

� Serviço geral de mesa 

• Resposta a questões dos clientes 
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� Horários das refeições 

� Serviços do hotel 

• Conversação corrente 

 

 

 

 

 

Agências de 
Viagem/ 
Turismo 

 

• Reservas 

• Contactos com operadores estrangeiros, hotéis, outras 
agências, companhias aéreas… 

• Atendimento ao cliente 

� Presencial 

� Telefónico 

� E-mail 

� Fax 

• Acompanhamento de grupos em visitas/ viagens 

• Informação turística 

� Procura de informação na Internet, em 
catálogos… 

� Fornecimento de informação ao cliente 

• Acções de promoção da empresa 

 

 

 

 

Hotelaria 

 

• Atendimento ao cliente na recepção 

� Check-in, check-out 

� Reservas 

� Esclarecimentos 

� Despertar 

� Reclamações 

� Facturação 

� Resolução de problemas 

� Pedidos diversos 

• Atendimento telefónico, e-mail e fax 

• Programação cultural 

• Elaboração de documentos internos (ex: ficha de 
opinião) 

 

Quadro 12 - Situações profissionais na área do turismo 
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Estando os profissionais do turismo em contacto directo com o público 

proveniente de vários países, com línguas e culturas diferentes, e podendo eles 

próprios deslocar-se a outros países, por motivos pessoais ou profissionais, é 

importante sensibilizá-los para as questões da interculturalidade. A maioria dos 

professores considera ser útil tal abordagem; nas planificações analisadas, está 

previsto o tratamento de temas (inter)culturais, insistindo-se sobretudo nas 

diferenças de atitudes sociais, formas de cumprimento, hábitos culturais, 

estereótipos, etc. 

 

3. 6. 3 Organização das aprendizagens 

Definidos os conteúdos a leccionar, interessa conhecer as estratégias e 

actividades propostas pelos professores e como reagem os alunos a essa 

organização das aprendizagens. 

Convidados a comparar as aulas de francês que tiveram antes do seu ingresso no 

ensino profissional com as actuais (questão II-2), 55% dos alunos consideram que 

o método de ensino é parecido e 80% respondem que fazem exercícios 

semelhantes. Em relação à primeira resposta, as opiniões estão muito divididas, 

provavelmente porque, para os alunos, é difícil ter uma percepção dos métodos 

de ensino. Todavia, se as aulas fossem muito diferentes das que sempre tiveram, 

isto é, se as metodologias e os exercícios fossem muito inovadores, os alunos 

notariam certamente as diferenças. De facto, tal como foi referido no capítulo II, 

as metodologias de ensino da língua para fins específicos não diferem 

radicalmente das do ensino da língua geral, pelo que a percepção dos alunos 

parece justificar-se. A diferença de abordagem das situações de aprendizagem no 

ensino profissional poderá residir na maior recorrência a certas actividades, em 

detrimento de outras consideradas menos produtivas.  

O quadro seguinte apresenta as respostas às questões II-3; II-4 e II-5 do inquérito 

aos alunos, respectivamente sobre as actividades mais frequentes nas aulas de 

francês; as que, na opinião do aluno, mais contribuem para a sua aprendizagem 

da língua e, por fim, as actividades que são mais do seu agrado, expressas pela 
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percentagem de alunos que escolheram cada actividade. Destacam-se a negrito 

as seis respostas mais assinaladas em cada uma das categorias. 

 

 

 

 

Actividades 

 

Actividades 
mais 

frequentes 

% 

 

Actividades que 
mais contribuem 

para a 
aprendizagem 

% 

 

Actividades 
preferidas 

% 

 

a) Debates    

b) Análise de textos sobre 
assuntos gerais 

c) Análise de textos 
relacionados com o curso 

d) Resolução de exercícios 
de gramática 

e) Resolução de exercícios 
de vocabulário 

f) Simulação de situações 
profissionais 

g) Traduções 

h) Leitura de textos literários 

i) Elaboração de diálogos e 
outros textos escritos 

j) Pesquisa em livros ou na 
Internet 

l) Resposta a questionários 
e perguntas de interpretação 
por escrito 

m) Actividades de expressão 
oral 

 

 

3 

44 

 

69 

 

92 

89 

 

53 

68 

26 

52 

 

19 

 

30 

 

48 

 

4 

13 

 

28 

 

39 

48 

 

43 

52 

12 

29 

 

7 

 

12 

 

46 

 

6 

7 

 

11 

 

23 

19 

 

36 

28 

8 

14 

 

10 

 

10 

 

28 

 

Quadro 13 - Actividades na sala de aula (alunos) 
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Em relação às actividades mais frequentes, todas as alíneas foram assinaladas, 

mas com grande variedade de ocorrências (entre 3% e 92% das escolhas). A 

resolução de exercícios de gramática aparece em primeiro lugar, o que não deixa 

de ser surpreendente, tratando-se de cursos profissionais. Contudo, essa 

prioridade poderá justificar-se pelo facto de cerca de metade dos alunos se 

encontrar no 1º ano em que se torna ainda necessário adquirir/ consolidar as 

bases linguísticas. 

A resolução de exercícios de vocabulário aparece com 89% e revela a 

importância que é dada à aquisição do léxico, sobretudo específico, sem o qual 

não se pode desenvolver a competência da comunicação, escrita e/ou oral. A 

análise de textos relacionados com o curso aparece em lugar de destaque, com 

69%, muito mais frequente do que a análise de assuntos gerais (44%) e forma um 

todo com as actividades de tradução, simulação de situações profissionais e 

elaboração de diálogos. Estas últimas actividades enquadram-se numa 

metodologia de ensino da língua para fins específicos que privilegia o 

desenvolvimento de competências de comunicação em situações concretas, 

nomeadamente profissionais. A tradução, quer de textos seleccionados pelo 

professor, quer dos diálogos construídos pelos alunos, permite a transposição de 

conhecimentos técnicos adquiridos noutras disciplinas para a língua francesa, 

havendo assim um verdadeiro trabalho de interdisciplinaridade. As actividades de 

expressão oral (com 48%) e os debates (apenas 3%), poderiam complementar as 

actividades anteriores, ao permitirem a desinibição dos alunos que revelam ainda 

dificuldades em expressar-se oralmente, segundo a sua auto-avaliação e a 

opinião das empresas. 

Apesar de não se encontrar entre as seis actividades mais escolhidas, a “resposta 

a questionários e perguntas de interpretação por escrito” é uma actividade útil 

para treinar/ avaliar a compreensão escrita, competência de alguma importância 

em sectores como as agências de viagem e a informação turística. 

A leitura de textos literários não parece ser uma actividade muito frequente (26%), 

o que reforça a ideia de que há outras prioridades no ensino da língua aos cursos 

profissionais. Por fim, uma observação em relação à modesta posição da 
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actividade “pesquisa em livros ou na Internet” que, caso fosse mais frequente, 

permitiria o desenvolvimento da autonomia dos alunos e o acesso directo às 

fontes de informação e a documentos autênticos semelhantes aos que o 

profissional encontra na sua actividade, sobretudo informação turística, 

gastronomia, aspectos culturais, etc.  

A questão seguinte incidia sobre as actividades que, na opinião dos alunos, mais 

contribuem para a sua aprendizagem. Neste ponto, nenhuma actividade reuniu 

um grande consenso, destacando-se no entanto, nos seis primeiros lugares, a 

tradução (52%), a resolução de exercícios de vocabulário (48%), as actividades 

de expressão oral (46%), a simulação de situações profissionais (43%), a 

resolução de exercícios de gramática (39%) e a elaboração de diálogos e outros 

textos escritos (29%). À excepção das actividades de expressão oral que não 

apareciam na listagem da questão anterior e cuja importância salientámos, todas 

as outras correspondem às actividades mais frequentes, apesar de a ordem nem 

sempre ser a mesma. Os exercícios de gramática perdem a posição de destaque 

a favor da tradução, mantendo-se as outras sensivelmente nos mesmos lugares.  

6% dos alunos não responderam à questão II-5 sobre as actividades que mais 

lhes agradam, tendo cerca de metade destacado apenas uma ou duas, o que 

deixa supor alguma indiferença ou falta de gosto pela língua. As simulações 

aparecem em primeiro lugar, talvez pelo seu carácter lúdico e pela novidade que 

representam, seguindo-se as outras actividades assinaladas na questão anterior, 

com pequenas alterações na ordem de preferências. Não havendo assim grandes 

diferenças entre as actividades que os alunos consideram úteis e as que mais 

lhes agradam, será mais fácil motivá-los para a aprendizagem da língua.  

Confrontámos os professores com a mesma lista de actividades, de modo a 

compararmos as suas respostas com as dos alunos. O quadro seguinte mostra os 

resultados obtidos. Tal como aos alunos, pedimos aos professores para assinalar 

as seis actividades mais frequentes, correspondendo o 1 à maior frequência e o 6 

à menor. Indica-se nas colunas o número de professores que assinalaram cada 

actividade, com a respectiva frequência. 
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Frequência  

Actividades 1 2 3 4 5 6 

a) Debates       

b) Análise de textos sobre assuntos gerais       

c) Análise de textos relacionados com o curso 3    1 1 

d) Resolução de exercícios de gramática   3   1 

e) Resolução de exercícios de vocabulário  2  1 1 1 

f) Simulação de situações profissionais  2 1 2 1  

g) Traduções     2  

h) Leitura de textos literários       

i) Elaboração de diálogos e outros textos escritos  1 2 1   

j) Pesquisa em livros ou na Internet      2 

l) Resposta a questionários e perguntas de 
interpretação por escrito 

 

1    1  

m) Actividades de expressão oral 2 1  2  1 

 

Quadro 14 - Actividades na sala de aula (professores) 

 

As actividades assinaladas como mais frequentes pelos professores são a análise 

de textos relacionados com o curso, que aparece como primeira prioridade para a 

maioria dos professores; as actividades de expressão oral; a simulação de 

situações profissionais e a resolução de exercícios de vocabulário. Os exercícios 

de gramática foram assinalados por metade dos professores inquiridos, mas não 

merece lugar de destaque, bem como a elaboração de diálogos e outros textos 

escritos. As restantes actividades sugeridas ou são pouco frequentes (tradução e 

pesquisa na Internet, por exemplo) ou nem sequer são assinaladas (a análise de 

textos literários ou sobre assuntos de carácter geral e os debates).  



 171 

Comparando as respostas dos professores com as dos alunos sobre as 

actividades mais frequentes, encontramos pontos em comum e algumas 

divergências. As actividades que reúnem maior consenso são a resolução de 

exercícios de vocabulário, a simulação de situações profissionais e a análise de 

textos relacionados com o curso. De acordo com os pressupostos do ensino da 

LFE, são efectivamente estas as actividades consideradas mais adequadas aos 

cursos profissionais. As divergências poderão ser explicadas pela visão subjectiva 

que uns e outros têm da frequência e da importância de certas actividades.  

De uma forma geral, podemos afirmar que entre alunos e professores não 

existem grandes diferenças de percepção sobre o que se faz e para que se faz na 

aula de francês, trabalhando todos com um mesmo objectivo: ser capaz de 

comunicar eficazmente em língua francesa, em situações reais. As divergências 

sobre as actividades mais úteis ou mais agradáveis poderão ser resolvidas com a 

negociação e o diálogo aberto entre ambas as partes, a contento de todos. 

Tal como vimos no capítulo II, uma das estratégias mais utilizadas no ensino do 

FFE é a simulação das situações profissionais com que o aluno será confrontado. 

Trata-se de um jeu de rôle mais elaborado que se subdivide em várias etapas: 

construção de uma trama ou cenário; definição de papéis sociais; pesquisa do 

vocabulário e das estruturas discursivas; eventual tradução a partir de modelos 

trabalhados em língua materna; elaboração dos diálogos; dramatização, etc. Para 

a construção das simulações contribuem os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas técnicas como a Prática Simulada, o visionamento de situações reais 

ou a leitura/ audição de diálogos em cenários profissionais. 

Pelo seu carácter complexo, as simulações podem ser percepcionadas na 

globalidade ou nas suas diversas fases, o que poderá explicar que os alunos, 

contrariamente aos professores, se refiram à tradução como uma actividade 

frequente. Conforme as necessidades dos cursos, poderão fazer-se várias 

simulações, cujos exemplos são dados pelos professores na questão III-6 e nas 

entrevistas: recepção e atendimento ao público; dar informações (serviços do 

hotel, locais a visitar, endereços e caminhos); atender o telefone; executar 

pedidos dos clientes; fazer sugestões (visitas turísticas, actividades de lazer, 
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ementas), etc. Estas simulações, postas em prática desde o início da 

aprendizagem, permitem ao aluno adquirir as estruturas e o vocabulário de forma 

mais espontânea e natural, ao mesmo tempo que o preparam para enfrentar as 

situações com à-vontade e confiança. Na opinião de uma professora: 

Os alunos gostam muito [das simulações] e é curioso que às vezes 
chamam-me a atenção para atitudes incorrectas que foram buscar a 
outras disciplinas como a Prática Simulada. 

 

As simulações são assim um bom exemplo de actividades baseadas em tarefas 

que os professores consideram facilitadoras da aquisição de conhecimentos, ao 

permitirem ao aluno um maior envolvimento na sua própria aprendizagem. 

Na questão II-7, os alunos foram levados a reflectir sobre as situações em que 

aprendem melhor a língua francesa. Mais de metade dos inquiridos afirmam que a 

aprendizagem é mais eficaz quando compreendem os objectivos das tarefas 

propostas; quando o professor apoia nas tarefas e quando vêem que estão a 

progredir. Igualmente importante é o carácter prático das aulas. Confirma-se 

assim que uma metodologia centrada na negociação e explicitação de tarefas 

práticas e num trabalho de parceria entre o professor e os alunos contribui para 

uma melhor aprendizagem da língua, sobretudo nos cursos profissionais, dado 

que permite o desenvolvimento de atitudes colaborativas e o reforço da auto-

estima e da confiança. 

Todavia, por muito eficazes que sejam as estratégias implementadas na sala de 

aula, existem outras que poderão contribuir para a aprendizagem da língua. Na 

questão II-6, perguntou-se aos alunos “que experiência(s) gostaria de vivenciar 

para adquirir mais conhecimentos em francês?”.  Todos os alunos responderam à 

questão, tendo assinalado mais do que uma proposta. Os números indicam a 

percentagem de alunos que escolheram cada alínea. 
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Experiências % 

 

a) Fazer um estágio / curso num país de língua francesa 

b) Ter contactos pessoais com falantes de francês  

c) Frequentar um curso de francês num instituto 

d) Trocar mensagens / correspondência em francês 

e) Ter um(a) professor(a) francês(a) 

f) Fazer pesquisas na Internet em francês 

g) Ver filmes ou CDRoms                                

 

85 

49 

29 

26 

8 

9 

17 

 

Quadro 15 - Experiências formativas 

 

Fazer um estágio ou curso no estrangeiro aparece de forma destacada e 

corresponde a um desejo que pode ser concretizado pelo menos numa das 

instituições participantes no estudo. De facto, há já vários anos que a Fundação 

Escola Profissional de Setúbal proporciona estágios no estrangeiro a alunos dos 

diferentes cursos, através de uma parceria de intercâmbio com instituições 

estrangeiras, tal como acontece com o curso de THRA, cujos alunos realizam 

estágios de cerca de um mês em unidades hoteleiras na Áustria. É inegável a 

mais-valia que representa tal experiência, infelizmente apenas acessível a alguns. 

À falta de estadas no estrangeiro, ter contactos com falantes da língua é 

considerado importante por cerca de metade dos alunos que sentem a 

necessidade da prática da compreensão e expressão oral. A aprendizagem da 

língua na escola poderá ser complementada com a frequência de cursos nos 

institutos ou através da correspondência com falantes nativos. Ao contrário do 

que alguns autores afirmam, ter um professor nativo não é considerado 

importante e confirma-se que aprender a língua através das novas tecnologias da 

informação não é algo que atraia os alunos inquiridos. 
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3. 6. 4 Recursos e materiais 

57% dos alunos inquiridos consideram que os materiais utilizados nas aulas de 

francês são mais atractivos do que os do ensino básico. Tal facto poderá 

justificar-se pelo recurso a documentos autênticos da área do turismo (folhetos e 

outros textos turísticos; materiais retirados de manuais franceses da 

especialidade, da imprensa e da Internet; documentos internos das empresas, 

etc.), como fonte de informação cultural e suporte das diversas actividades 

comunicativas. Muitos destes materiais, sobretudo os livros, continuam de difícil 

acesso, ou pelo seu preço ou pela sua fraca difusão em Portugal. A Internet é 

uma fonte de informação importante, quer pela divulgação de informação turística 

e outra de interesse para o professor, quer pelo acesso a sites que abordam a 

temática do ensino da LFE. Contudo, toda esta pesquisa exige um considerável 

gasto de tempo e investimento por parte do professor que, após a recolha dos 

materiais, terá ainda de os adaptar pedagogicamente, pois, tratando-se de 

documentos autênticos, nem todos estão adequados aos objectivos e ao nível dos 

alunos. 

Com vista à consolidação das bases linguísticas, sobretudo das estruturas 

gramaticais, e ao desenvolvimento das competências transversais (como a 

autonomia e o saber aprender), os professores não descuram o recurso aos 

manuais escolares do ensino secundário e aos livros auxiliares de aprendizagem 

como os dicionários, as gramáticas e as enciclopédias. Na opinião dos 

professores, a diversidade dos materiais permite um melhor trabalho da língua e 

uma maior adequação aos interesses e necessidades dos alunos. 

Os recursos na sala de aula, para além do tradicional quadro, são sobretudo os 

textos escritos e as gravações áudio (emissões de rádio, diálogos), e vídeo 

(emissões televisivas, cinema), que permitem um contacto directo com a língua 

em situações reais e uma abordagem atractiva dos aspectos culturais. Em geral, 

os alunos não têm manual, recorrendo os professores a fotocópias e outros 

suportes como as transparências. 

A inexistência de “materiais já feitos”, podendo ser encarada como uma 

dificuldade acrescida, fomenta no entanto a criatividade do professor e a 
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construção de materiais à la carte, mais adequados às necessidades de cada 

curso. 

 

3. 6. 5 Avaliação 

A estrutura modular, presente na maioria dos cursos profissionais, implica formas 

e tempos de avaliação diferentes dos do ensino regular, tal como o percepcionam 

83% dos alunos (questão II-2 do inquérito). A par dos tradicionais testes escritos 

(com interpretação textual, exercícios de vocabulário e de gramática), a avaliação 

da oralidade assume uma grande importância, tendo em conta que a expressão 

oral é uma das competências mais trabalhadas nas aulas de francês, através 

sobretudo das simulações, em que se avaliam não só os aspectos linguísticos 

como a correcção da pronúncia e a adequação do discurso às situações, mas 

também as atitudes, a postura, a criatividade, etc. 

Nos cursos profissionais de turismo, os alunos sabem que não é só o professor 

de francês que os vai avaliar, num determinado momento e em contexto escolar, 

mas que essa avaliação será feita cada vez que usarem a língua com falantes 

nativos, em situação profissional. É na sala de aula que se lançam as bases de 

uma aprendizagem que deverá fazer-se ao longo da vida. 

 

3. 7 Ensinar a língua para fins específicos 

Na questão II-4 do inquérito aos professores, foram feitas afirmações 

relacionadas com os pressupostos do ensino das línguas para fins específicos, 

com o fim de determinar se os professores, pelo menos teoricamente, eram 

sensíveis à sua aplicação. No quadro seguinte, apresentam-se os resultados, 

assinalando-se o número de professores que responderam a cada item, de 

acordo com a seguinte notação:  

 1 – Não tenho opinião / não tenho a certeza 

 2 – Discordo 

 3 – Não concordo nem discordo 

 4 – Concordo em parte 
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 5 – Concordo inteiramente 

 

 

Opiniões  

Pressupostos do ensino da LFE 1 2 3 4 5 

a) O(s) programa(s) de francês devem estar 
articulados com os conteúdos das disciplinas técnicas 
do(s) curso(s). 

    

1 

 

5 

b) Os objectivos do(s) programa(s) devem ser mais 
dirigidos para o “saber fazer” do que para o “saber”. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

c) Os conteúdos lexicais e temáticos devem estar 
relacionados com as necessidades profissionais dos 
alunos. 

 

  

 

  

2 

 

4 

d) Os alunos de francês devem fazer, nas aulas, 
simulações de situações profissionais. 

 

  

 

   

6 

e) Os alunos devem ser avaliados nas diferentes 
competências, de acordo com as suas necessidades 
profissionais futuras. 

 

    

1 

 

5 

f) Os professores de francês devem desenvolver 
competências transversais indispensáveis ao 
desempenho das tarefas profissionais (ex: autonomia, 
organização do trabalho, trabalho em equipa, etc.). 

 

   

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

g) Os professores de francês devem trabalhar em 
colaboração com os professores das disciplinas 
técnicas, a fim de identificar as necessidades 
profissionais dos alunos. 

 

    

 

2 

 

 

4 

h) Os professores de francês devem conhecer as 
exigências do mundo empresarial quanto às línguas 
estrangeiras. 

 

    

3 

 

3 

 i) Os professores de francês devem apenas fornecer 
aos alunos uma bagagem linguística específica 
adequada ao seu curso. 

 

  

5 

  

1 
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j) Os professores de francês devem consolidar as 
bases comunicativas e culturais antes de desenvolver 
as competências específicas. 

 

   

1 

 

3 

 

2 

l) Os professores devem criar ou adaptar os materiais 
didácticos específicos, de acordo com as 
necessidades dos alunos. 

 

    

3 

 

3 

m) Os professores devem fazer uma análise das 
necessidades comunicativas dos alunos no meio 
empresarial. 

 

    

2 

 

4 

n) A finalidade do francês para fins específicos (ex: 
francês do turismo) é dotar os alunos do saber-fazer 
linguístico necessário ao desempenho das tarefas 
profissionais futuras. 

 

    

 

3 

 

 

3 

o) O professor de francês para fins específicos deve 
ser capaz de elaborar o seu próprio programa, com 
base na análise das necessidades linguísticas dos 
alunos. 

 

     

 

6 

 

Quadro 16 – Pressupostos do ensino da língua para fins específicos 

 

Através das respostas dos professores, ficou bem patente a sua adesão às 

propostas de um ensino específico das línguas para os cursos profissionais. Pela 

análise que foi feita nos pontos anteriores, verificamos que muitas destas 

propostas são efectivamente aplicadas nos cursos de turismo: selecção dos 

conteúdos de acordo com a análise das necessidades profissionais; 

(re)construção dos programas e dos materiais em articulação com as disciplinas 

técnicas; desenvolvimento das competências comunicativas e transversais 

através de actividades diversas, das quais se destacam as simulações; avaliação 

diversificada tendo em conta as necessidades comunicativas do meio profissional, 

etc. 
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Capítulo V – Conclusões e considerações finais 
 

Ao longo da sua carreira e à medida que se vão avolumando e diversificando as 

experiências, qualquer docente adquire a capacidade de analisar a sua prática e 

de articular a sua reflexão com o contributo dos investigadores, os relatos dos 

outros professores e as reacções dos alunos face às suas propostas pedagógico-

didácticas. Dessa reflexão que se pretende fruto de um espírito crítico e aberto à 

mudança, nasce o desejo de investigar, isto é, conhecer e compreender melhor 

as realidades que nos cercam e nas quais estamos envolvidos. Procuramos então 

adquirir informação, por vezes contraditória, que nos permita analisar, tomar 

posições, sugerir outras vias.  

De acordo com Isabel Alarcão (2001), há quem pense que a investigação em 

educação não merece o dinheiro que consome, é de pouco valor e afastada da 

prática educativa. Contrariamente a esta opinião, partindo da sua própria 

experiência e reflexão, e com base no estudo aprofundado dos contextos 

educativos, submetido às propostas dos especialistas na matéria, são muitos os 

professores investigadores capazes de produzir conhecimento válido que, virá 

enriquecer o que já se sabe e se faz nas nossas escolas. 

Foi esse o desafio a que se propôs a autora do presente estudo ao escolher como 

objecto da sua investigação o ensino do francês aos cursos de turismo, com 

particular enfoque na ligação entre a escola e a empresa, entendidas como os 

dois pólos da formação que devem agir em concertação. Estando estes cursos 

inseridos no ensino profissional, sentimos necessidade de conhecer os objectivos, 

a organização e o público dessa modalidade de formação, para melhor 

compreender as opções pedagógicas e didácticas do ensino das línguas 

estrangeiras, e do francês em particular, que daí decorrem.  

No capítulo I, demos conta da importância do ensino profissional na sociedade 

portuguesa actual, reconhecida institucionalmente através dos decretos-lei que 

regem as suas várias modalidades e reiterada pelas empresas que se mostram 

dispostas a estabelecer parcerias com as entidades formadoras, de forma a 

proporcionar aos jovens um estreito contacto com o mundo do trabalho e um 
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complemento de formação, sobretudo sob forma de estágios. Os documentos 

legais colocam a tónica no contributo de cada disciplina para a formação integral 

dos jovens, enquanto indivíduos, cidadãos e profissionais, aliando-se assim 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais. Pretende-se deste modo atrair e 

motivar os jovens, alguns deles com percursos escolares conturbados e 

considerados os “rejeitados do sistema”, que, após a conclusão do 9º ano, 

procuram uma via alternativa ao ensino secundário regular que lhes permita 

adquirir um diploma profissional reconhecido e valorizado no meio empresarial.  

É neste contexto e para este público que se insere o ensino-aprendizagem das 

línguas. No capítulo II, salientámos a importância de impulsionar o ensino das 

línguas na formação profissional, sobretudo nas áreas em que se exige um 

conhecimento razoável de uma ou mais línguas estrangeiras, como é o caso do 

turismo. Para que esse ensino cumpra os objectivos a que se propõe e que são, 

basicamente, o de preparar os jovens para o desempenho de tarefas profissionais 

nas situações concretas em que as línguas são necessárias, há que reflectir 

sobre o que ensinar, como e para quê, tendo em conta o diagnóstico das 

necessidades de cada sector de actividade, o público em formação e as 

condições em que esta decorre.  

O que é válido e eficaz para um tipo de público poderá não ser para outro, daí 

que, na nossa opinião, a opção metodológica mais adequada para os cursos de 

turismo seja a do ensino das línguas para fins específicos, cujos princípios 

orientadores e fundamentos teóricos foram abordados no capítulo II. Fizemos 

então a distinção entre a língua geral e a língua para fins específicos, com 

destaque para a evolução deste último conceito; conhecemos os diversos tipos de 

aprendentes, os seus objectivos e necessidades; traçámos o perfil dos 

professores de LFE, a quem são exigidos conhecimentos e competências 

particulares, tais como a análise das necessidades comunicativas e de 

aprendizagem dos aprendentes, a construção de programas, materiais e outros 

documentos reguladores, a capacidade de auto-formação, etc.  

Acreditando nas vantagens de um ensino das línguas para fins específicos aos 

cursos de turismo, procurámos conhecer melhor os seus aspectos pedagógico-
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didácticos: a definição dos objectivos de aprendizagem, a selecção dos 

conteúdos, a escolha das estratégias mais eficazes, a construção de materiais, as 

formas de avaliação. Todo este conhecimento constituiu a base de sustentação 

do nosso trabalho de investigação sobre o ensino da língua francesa aos cursos 

de turismo do distrito de Setúbal. Para a concretização do estudo, foram definidas 

as seguintes interrogações: 

o Que competências comunicativas em língua francesa deverão os 

aprendentes desenvolver, de acordo com o seu perfil e saídas 

profissionais? 

o De que modo é feita pelos professores a gestão dos programas oficiais de 

francês e/ou como concebem programas alternativos de acordo com as 

necessidades dos aprendentes? 

o Que metodologias, estratégias e recursos são utilizados pelos professores?  

o Que representações do mundo do trabalho e das suas necessidades 

comunicativas possuem os aprendentes destes cursos? 

o Como se relacionam os aprendentes com o ensino-aprendizagem da 

língua? 

o Que visão possuem as empresas do sector do turismo em relação ao 

ensino das línguas estrangeiras, e do francês em particular, aos futuros 

profissionais? 

o Que contributo poderão as empresas dar para a definição das 

necessidades de utilização da língua francesa nos diversos contextos 

profissionais? 

Como metodologia de trabalho, optámos pela realização de dois inquéritos por 

questionário, o primeiro junto de 145 alunos dos cursos de turismo de cinco 

instituições de formação do distrito de Setúbal e o segundo junto de sete 

professores de francês dos mesmos cursos. A este último grupo e aos 

responsáveis pelos estágios nas empresas foram também feitas entrevistas. Para 

complementar a análise, debruçámo-nos igualmente sobre os documentos legais 
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que regulamentam os cursos de turismo, analisámos dois dos programas em 

vigor e as planificações que nos foram disponibilizadas.  

Ao procurarmos respostas para as interrogações acima referidas, apercebemo-

nos de que as questões, formuladas separadamente, na realidade interpenetram-

se. Antes de mais, nenhuma delas terá uma resposta satisfatória se não tivermos 

em conta o contexto da formação e os participantes no processo ensino-

aprendizagem e isto porque acreditamos que este é fruto das sinergias de todos 

os seus intervenientes e, como tal, único e irrepetível, se bem que comparável a 

outros. A análise dos dados revelou que a resposta a uma questão podia fornecer 

pistas para a interpretação de outra, cada novo dado fornecendo mais um 

elemento para a construção de um quadro que se pretendeu rigoroso e o mais 

possível exaustivo. Por exemplo, a gestão dos programas está directamente 

relacionada com a identificação das necessidades comunicativas dos 

aprendentes o que, por sua vez, determina a escolha das estratégias 

consideradas mais adequadas, tendo em conta as exigências do sector 

económico em que os futuros profissionais se inserem. Não sendo assim possível 

tratar as questões isoladamente, procurámos integrar as nossas conclusões de 

modo a dar conta das implicações de cada questão num todo que é o processo 

de ensino-aprendizagem deste grupo particular de aprendentes, procurando, no 

entanto, dar resposta a todas as questões que orientaram o presente estudo. 

Estando a trabalhar com um grupo particular de indivíduos, universo restrito mas 

significativo do nosso ponto de vista, interessa-nos conhecer algumas das suas 

particularidades, enquanto pessoas, aprendentes e profissionais.  

Os inquéritos aos alunos permitiram-nos traçar um retrato dos 145 jovens 

inquiridos que, em muitos aspectos, corresponde ao perfil do aprendente de 

línguas em contexto profissional definido no capítulo II. Trata-se, na maioria, de 

jovens adultos, que ingressaram no ensino profissional após diversos percursos 

escolares, o que parece confirmar a ideia de que este tipo de ensino se destina 

prioritariamente a quem procura um caminho alternativo ao ensino regular 

generalista. Contudo, também encontrámos um já significativo número de jovens 

sem retenções nos ciclos anteriores, que poderiam ter enveredado pelo 
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prosseguimento de estudos numa escola secundária mas não o fizeram. Esta 

opção pelo ensino profissional por parte de alunos com aproveitamento escolar 

“normal” vem assim contrariar o pressuposto acima referido, o que pode ser um 

sinal positivo de que algo está a mudar nas mentalidades em relação a este tipo 

de ensino. 

Unidos por interesses de formação profissional, estes jovens vêem-se inseridos 

em turmas heterogéneas quanto à idade e aos conhecimentos de francês, tendo 

este último aspecto uma influência directa na forma como encaram a 

aprendizagem da língua. Com efeito, nem todos os alunos se sentem à partida 

motivados e interessados em aprender francês, língua considerada difícil e 

porventura associada a algum insucesso no passado. Se os métodos de ensino, 

as estratégias, as temáticas e os materiais não forem diferentes do que o aluno 

conheceu no ensino básico, ou seja, se lhe derem “mais do mesmo”, instala-se o 

desinteresse, caminho certo para o insucesso. Haverá assim que apostar na 

mudança, em novas formas de contornar as dificuldades de partida – de que a 

heterogeneidade de níveis é apenas uma – de modo a cativar os alunos para a 

aprendizagem da língua francesa. 

Apesar de apenas alguns dos alunos inquiridos terem tido um contacto directo 

com o mundo do trabalho, por se encontrarem ainda no primeiro ano e/ou não 

terem realizado estágios, as representações que possuem desse meio são 

próximas da realidade apresentada pelas empresas, sobretudo no que toca às 

tarefas profissionais do quotidiano. Do ponto de vista das línguas, os alunos estão 

conscientes de que saber inglês é fundamental, mas consideram que os 

conhecimentos de francês poderão ser-lhes úteis e representar uma mais-valia na 

contratação laboral. Os que já trabalharam ou estagiaram no sector da hotelaria 

confirmaram, na prática, a necessidade de saber francês, o que os fez por vezes 

mudar de opinião em relação à aprendizagem da língua. De facto, após os 

estágios e os primeiros contactos com o público estrangeiro, são muitos os alunos 

que se mostram mais motivados e interessados em aprender francês. 

As principais necessidades comunicativas em língua estrangeira situam-se a nível 

da oralidade - compreensão e expressão -  e concretizam-se em tarefas 
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quotidianas e situações de contacto directo com falantes nativos, sobretudo na 

hotelaria e restauração. A maioria dos alunos não destaca como fundamentais as 

competências da comunicação escrita, embora assinale como tarefas correntes a 

recepção e envio de faxes, cartas e e-mails.  

Os profissionais do sector do turismo apresentam um quadro das necessidades 

comunicativas em língua estrangeira que não difere do anterior, apenas 

concretizam algumas tarefas não assinaladas pelos alunos – animação cultural e 

criação de documentos escritos – em que se aplicam igualmente os 

conhecimentos linguísticos. Basicamente, destacam-se as competências já 

referidas, com enfoque na compreensão e expressão oral consideradas mais 

úteis na hotelaria, restauração e informação turística, mas em todos os sectores, 

com particular incidência nas agências de viagem, são necessárias competências 

de escrita, sobretudo para a compreensão e elaboração de documentos 

informativos. As competências linguísticas e discursivas, que permitem 

estabelecer contactos pessoais e profissionais com o público francófono e 

adequar o discurso às diversas situações, são fundamentais no sector do turismo, 

mas não as únicas; igualmente importante é a competência sócio-cultural pela 

necessidade de compreensão e adaptação à cultura e hábitos sociais dos outros 

povos, sem que isso signifique a negação dos valores nacionais. Não 

esqueçamos de que, para muitos turistas estrangeiros, os profissionais do turismo 

são o rosto do país e há que assumir conscientemente essa responsabilidade. 

Após terem identificado as competências necessárias para o seu curso, os alunos 

auto-avaliaram os seus conhecimentos, tendo referido os seus pontos fortes – a 

compreensão oral e escrita - e as suas fraquezas - a expressão oral. Sendo esta 

a mais necessária e ao mesmo tempo a menos adquirida, caberá aos professores 

criar as condições para a superação do problema.  

Assim, conhecendo as necessidades comunicativas de cada sector, as 

competências daí decorrentes e o nível de conhecimentos dos alunos, o professor 

de francês poderá mais facilmente construir um percurso com vista à preparação 

dos futuros profissionais.  
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Os professores de francês inquiridos apresentam as características consideradas 

pelos autores como mais comuns nos docentes de LFE. Detentores de 

habilitações académicas e profissionais vocacionadas para o ensino da língua 

francesa, a maioria destes professores iniciou a sua carreira no ensino secundário 

onde permaneceu vários anos. A sua mudança para o ensino profissional, 

relativamente recente, não foi acompanhada de qualquer preparação particular, 

por exemplo em didáctica das línguas para fins específicos. Apesar de alguns 

destes professores serem oriundos ou terem vivido em países francófonos e 

possuírem um bom conhecimento da língua e cultura francesa, são várias as 

dificuldades de ordem didáctica e pedagógica que sentiram, ou ainda sentem, no 

ensino do francês aos cursos profissionais, atendendo às características dos 

aprendentes e às exigências deste tipo de formação. Tais dificuldades vão sendo 

ultrapassadas com empenho, auto-formação e muito trabalho pessoal, o que lhes 

permite afirmar que ser professor de francês nos cursos profissionais é uma 

experiência interessante e um desafio. 

Graças à sua vivência pessoal, à sua própria pesquisa e reflexão, aos contactos 

com os professores das disciplinas técnicas e os profissionais do sector, os 

professores de francês vão construindo uma representação das necessidades 

comunicativas dos cursos de turismo. Confrontados com os programas oficiais de 

francês, nem todos os professores consideram que estes estão ajustados às 

necessidades dos aprendentes, futuros profissionais, opinião partilhada pela 

autora do presente estudo após análise de dois programas em vigor. Apesar de 

apresentarem aspectos positivos e pertinentes como o enfoque nalgumas áreas 

vocabulares ligadas ao turismo e no desenvolvimento das competências 

comunicativas, estes programas mostram-se demasiado generalistas ao 

privilegiarem áreas de pouca ou menor utilidade em cursos profissionais 

específicos. Para além disso, a formulação das temáticas, dos conteúdos 

gramaticais e das actividades didácticas, sendo por vezes vaga ou praticamente 

inexistente, dificulta o trabalho dos professores que mais do que gerir o programa 

oficial têm de construir um outro, aproveitando as potencialidades do primeiro, 

mas enriquecendo-o com os conteúdos e as estratégias considerados mais 

pertinentes, de acordo com as necessidades dos cursos. 
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Nas planificações a que tivemos acesso, são bem visíveis as alterações aos 

programas oficiais, sobretudo a nível do vocabulário e do discurso específico de 

cada sector do turismo, que surgem progressiva e paralelamente às propostas 

dos programas. Esta especificidade dos conteúdos lexicais, baseada na análise 

das situações profissionais em que as línguas estrangeiras são necessárias, é 

uma opção incontornável do ensino da LFE, assumida por todos os professores 

inquiridos que revelam igualmente um grande cuidado na escolha das 

metodologias, estratégias e actividades que melhor se adequam ao seu público 

específico. Como ficou bem claro no capítulo II, o ensino das LFE não apresenta 

uma panóplia de estratégias inovadoras, diferentes das do ensino generalista das 

línguas, mas sim um conjunto de sugestões que poderão ter melhores resultados 

junto de um público heterogéneo com necessidades profissionais concretas, sem 

que isso signifique desprezar as metodologias já confirmadas pelo ensino 

generalista das línguas estrangeiras. Vejamos alguns exemplos. 

Na sua própria opinião, uma das principais dificuldades destes professores é gerir 

a diversidade de níveis de conhecimento dentro da sala de aula. Procurando um 

equilíbrio entre o que é novo e o que já se sabe, de forma a encorajar os que 

estão a iniciar e não desmotivar os que sabem mais, os professores começam 

geralmente por um breve “retorno às origens”, isto é, a (re)aprendizagem dos 

conteúdos lexicais, discursivos e gramaticais básicos, ponto de sustentação dos 

conteúdos específicos futuros. Apesar de, na nossa opinião, se justificar este 

nivelamento pela base por uma necessidade de consolidar os conhecimentos 

linguísticos fundamentais antes da abordagem de outros mais complexos, esta 

estratégia, se se prolongar demasiado no tempo, poderá ter o efeito perverso de 

desmotivar os alunos mais avançados. Uma solução para este problema poderá 

estar na negociação com esses alunos no sentido de eles apoiarem os colegas 

mais fracos ou com menos tempo de aprendizagem numa espécie de tutoria, 

através da qual, e simultaneamente, estariam a ser desenvolvidas competências 

de aprendizagem e de cidadania como a responsabilidade, a cooperação, a 

autonomia, etc. Desta forma, nem uns teriam o sentimento de estar a perder 

tempo, nem os outros de não conseguir acompanhar as matérias. 
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Analisadas as respostas dos alunos e dos professores sobre as actividades mais 

utilizadas nas aulas de francês, encontramos uma grande diversidade de 

propostas que revelam ser fruto de uma escolha criteriosa em função das 

necessidades e dificuldades dos aprendentes. Assim, são preteridas actividades 

menos produtivas para estes cursos como a análise de textos literários e/ou sobre 

assuntos de carácter geral; mantêm-se os tradicionais exercícios de gramática e 

de vocabulário e surgem outras actividades consideradas pelos autores como 

essenciais para o desenvolvimento das competências comunicativas de públicos 

específicos. Entre estas, destaca-se a simulação de situações profissionais, eleita 

pelos alunos e professores como uma das actividades mais estimulantes, 

atractivas e eficazes do ponto de vista da aprendizagem e aplicação de estruturas 

discursivas em contextos reais. Ultrapassando o simples jeu de rôle, quanto mais 

realistas e baseadas no quotidiano profissional elas forem, melhor preparam os 

aprendentes para enfrentar com segurança a comunicação com falantes 

francófonos. 

Todos os professores afirmaram recorrer com frequência às simulações em 

francês, à semelhança das realizadas nas disciplinas técnicas como a Prática 

Simulada. Todavia, na nossa opinião, seria interessante ir mais longe e tentar a 

realização de uma verdadeira “simulação global”, base de trabalho de todo um 

ano lectivo, que subordinasse e envolvesse a abordagem dos conteúdos lexicais 

e gramaticais e o desenvolvimento das competências comunicativas e 

transversais numa trama situacional nas suas diversas etapas. Existem várias 

obras de autores e editoras francesas (das quais destacamos L’Hôtel de Alain 

Pacthod) que apresentam propostas adaptáveis ao público dos cursos de turismo, 

através das quais é possível conciliar as características de aprendizagem dos 

alunos, o desenvolvimento de um programa exequível e as exigências 

profissionais, de modo agradável, lúdico e ao mesmo tempo eficaz. Apesar de 

trabalhosa, sobretudo pela novidade que representa, esta poderá ser uma boa 

aposta para cativar os alunos para a aprendizagem da língua francesa.  

Um projecto mais ambicioso e certamente interessante seria mesmo a realização 

de um macro-módulo interdisciplinar sob forma de uma simulação global – por 

exemplo o acompanhamento de um grupo de turistas estrangeiros durante a sua 
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estada em Portugal – na qual todas as disciplinas estariam envolvidas, cada uma 

dando o seu contributo para a construção de uma trama ficcional mas verosímil 

que permitiria aos alunos tomar consciência das suas necessidades de 

aprendizagem e aplicar os conhecimentos das diversas disciplinas. 

Outras propostas de aprendizagem, igualmente do agrado dos jovens e ainda 

pouco exploradas pelos professores inquiridos, devem ser incentivadas: a auto-

formação através da consulta de sites em francês, os contactos com falantes 

francófonos através da Internet, os intercâmbios ou estágios com parceiros 

estrangeiros, etc.  

Para tornar as suas aulas mais atractivas e mais próximas da realidade, e para 

colmatar a falta de manuais adaptados aos cursos de turismo, os professores 

inquiridos investem muito do seu tempo na pesquisa e consulta de diversos 

materiais, por vezes de difícil acesso, que serão posteriormente trabalhados e 

adaptados pedagogicamente, de acordo com os objectivos definidos. Os 

documentos recolhidos, muitos deles autênticos e representativos da cultura 

francesa ou da realidade com que os alunos vão ser confrontados, constituem 

uma importante fonte de informação e de trabalho para alunos e professores. 

Em síntese, consideramos que, apesar de não terem à partida uma formação 

específica em FFE, os professores inquiridos não só concordam com os 

pressupostos do ensino das LFE como os aplicam globalmente nas suas aulas, 

revelando bom senso, criatividade e conhecimento do meio formativo e 

profissional em que se inserem os cursos a que leccionam.  

Por muito bom que seja esse conhecimento por parte dos professores e das 

instituições de formação, não podemos esquecer que, tratando-se de cursos 

profissionais, o seu principal objectivo é preparar os formandos para o mercado 

de trabalho. Neste sentido, a parceria com as empresas não só é conveniente 

como indispensável. Nos contactos que estabelecemos com as empresas, 

apercebemo-nos de que estas possuem um conhecimento razoável do trabalho 

realizado nas instituições de formação, graças sobretudo aos dossiers 

informativos que estas fornecem e aos contactos com os estagiários. De um 

modo geral, as entidades empresariais, futuras empregadoras destes jovens, 
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mostram-se receptivas a colaborar com as entidades formadoras, não só através 

dos estágios que proporcionam, como também assumindo as suas 

responsabilidades numa co-formação profissional, em moldes que deverão ser 

negociados entre as partes. O que verificamos na maior parte dos casos é que as 

escolas/ centros de formação estão interessados numa parceria com as empresas 

para a colocação dos seus formandos, mas descuram ou não vêem vantagem 

numa colaboração pedagógica que poderia revelar-se muito útil. Contudo, e 

apesar da sua falta de disponibilidade, causada pela irregularidade dos seus 

horários de trabalho, estes responsáveis pelos estágios estariam dispostos a uma 

maior colaboração com as escolas/ centros de formação, podendo mesmo 

envolver-se na definição de objectivos de aprendizagem e de conteúdos. Basta 

para tal que haja vontade e solicitação por parte das instituições. 

Na nossa opinião, os professores de línguas teriam muito a ganhar se houvesse 

um contacto estreito e regular com os responsáveis pelos estágios - por exemplo 

em reuniões conjuntas ou através do acompanhamento dos formandos nas 

empresas - do qual resultaria um melhor conhecimento das reais necessidades do 

sector do turismo. Neste aspecto, quem melhor do que as empresas para 

apresentar as situações profissionais em que as línguas estrangeiras são 

necessárias, para avaliar os conhecimentos e as dificuldades dos alunos quando 

confrontados com as situações reais, para fazer sugestões quanto aos aspectos 

linguísticos que devem ser mais trabalhados?  

Do ponto de vista das línguas estrangeiras, são muitas as lacunas de 

conhecimentos vocabulares e as dificuldades de expressão, sobretudo oral, que 

os estagiários revelam. Em francês, essas limitações acentuam-se e podem ser 

impeditivas de uma verdadeira comunicação com clientes francófonos. Todavia, 

as empresas reconhecem a utilidade da aprendizagem desta língua que poderá 

constituir uma mais-valia apreciável no mercado de trabalho. 

Com base nos dados recolhidos ao longo da investigação e na consulta dos 

autores especialistas na formação profissional e/ou no ensino das línguas para 

fins específicos, fomos aprofundando o nosso conhecimento sobre o contexto 

educativo, pedagógico e profissional em que se inserem os cursos de turismo no 
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distrito de Setúbal. Tratando-se de um estudo localizado no tempo e no espaço, 

não pretendemos generalizar os resultados obtidos nem afirmar que, noutro 

contexto e com outros indivíduos, teríamos feito a mesma interpretação. O nosso 

objectivo foi, antes de mais, conhecer esta realidade e torná-la mais clara para o 

público e os actores que participaram no estudo. Ao apontarmos algumas 

questões que merecem um olhar mais atento, pretendemos tão só deixar pistas 

de reflexão e não criticar os que se dedicam empenhadamente ao ensino do 

francês nos cursos profissionais. Caberá a todos os intervenientes reconhecer ou 

não a validade das nossas conclusões. 

O trabalho científico nunca está completo nem concluído; as temáticas 

abordadas, fruto das nossas opções e convicções, revelam apenas algumas 

facetas do problema. Muitas mais ficaram por explorar. O presente estudo teria 

muito a ganhar com a aplicação de outros instrumentos de análise, como a 

observação das aulas e o acompanhamento de grupos de alunos e professores 

durante, por exemplo, um ano lectivo, a experimentação de algumas das nossas 

propostas e análise do seu impacto na aprendizagem dos alunos, etc. Igualmente 

seria interessante ampliar a amostra e comparar os resultados obtidos com 

grupos de outras zonas do país em que as instituições mantêm uma relação 

diferente com as empresas.  

Faltou-nos a disponibilidade mas não a vontade de o fazer; resta-nos a satisfação 

de pensar que, de alguma forma, contribuímos para o conhecimento de uma 

modalidade de formação ainda hoje alvo de incompreensão e de preconceitos, 

mas cujos actores merecem atenção e respeito. Acreditamos nas potencialidades 

do ensino profissional como modalidade de formação de qualidade; acreditamos 

sobretudo na capacidade de trabalho, no empenho e na criatividade dos 

professores de francês que saberão ultrapassar os escolhos do seu caminho e 

defender a língua e cultura francesa que continua a merecer um lugar no sistema 

educativo do nosso país. 

 

 



 191 

Bibliografia 
 

 
ACOSTA, I. (2003): «Evaluating oral skills in students of English for tourist communication: a pilot 
experience», in Actas do II Congresso internacional AELFE, Porto, ISCAP. 
 
ADRAGÃO, J.V. (2004): «Português para engenheiros» in Actas do Encontro Regional da 
Associação Portuguesa de Linguística, Setembro 2004, Escola Superior de Educação de Setúbal. 
 
AEP (2005): « Os empresários e a qualificação de técnicos intermédios». http://www.aeportugal.pt 
 
ALARCÂO, I. (org.) (2001): Escola Reflexiva e Nova Racionalidade, Porto Alegre, Artmed Editora. 
 
ALBARELLO, L. et al (1997): Práticas e Métodos de investigação em Ciências Sociais, Lisboa, 
Gradiva. 
 
AZEVEDO, J. (1999): O Ensino Secundário na Europa, nos anos noventa, Tese de Doutoramento, 
Lisboa, Universidade de Lisboa. 
 
AZEVEDO, J. (2002): «Escolas Profissionais», Público, 31-07-02. 
 
BAILLY-WEHRLE, A. (2004): «Enseigner les langues de spécialité - la simulation d’entreprise», Le 
Français dans le Monde, nº 333, Maio-Junho 2004, pp. 25-29. 
 
BARROERO, D. (2002): « Un lourd héritage », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, pp. 
11-13. 
 
BEACCO, J.C. (1990) : «L’intervention didactique et les variables culturelles», in BEACCO, J.C. e 
D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et communication spécialisée, Le Français 
dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990, pp. 8-15. 
 
BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et communication spécialisée, 
Le Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990. 
 
BELL, J. (1997): Como realizar um projecto de investigação, Lisboa, Gradiva. 
 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004. 
 
BERCHOUD, M.-J. (2004): «Communication de spécialité, culture(s), mondialisation», in 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 52-61. 
 
BINON J. e S. VERLINDE (2004): «Langue(s) de spécialité(s) : mythe ou réalité ?». 
http://www.kuleuven.ac.be 
 
BLANCHET, A. et al (1987): Les techniques d’enquête en Sciences Sociales, Paris, Dunod. 
 
BOGDAN, R.C. e S. K. BIKLEN, (1994): Investigação qualitativa em Educação – Uma introdução à 
teoria e aos métodos, Porto, Porto Editora. 
 
BOTELHO, F. (2002): Educação para a Televisão e Aprendizagem do Português – Um estudo 
prospectivo, Tese de Doutoramento, Lisboa, Universidade Aberta. 
 
BOURDEL, A. (2002): « J’apprends toujours », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, pp. 
32-33. 
 



 192 

CALI, C. (2004) : «Les simulations globales – élaboration de programmes et évaluation», in 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004): Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 135-145. 
 
CANHÃO, A. et al (1996): Sistema modular aferido – proposta para a concepção e gestão de 
currículos em sistema modular, Lisboa, IEFP. 
 
CARDIM, J. (2000): O sistema de formação profissional em Portugal, cap. 3, Luxemburgo, 
CEDEFOP, versão on-line em http://www2.trainingvillage.gr. 
 
CARÉ, J.-M. (1999): « Simulations globales et productions romanesques » in J.-M. CARÉ (coord.), 
Apprendre les langues étrangères autrement,  Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 
1999, pp. 154-160. 
 
CARIA, T. (1992): «Perspectiva sociológica sobre o conceito de educação e a diversidade das 
pedagogias», Sociologia, problemas e práticas, nº 12, pp. 171-184. 
 
CARVALHO, J. (2000): «O ensino profissional continua desvalorizado e sem reconhecimento 
social», Jornal A Página da Educação, nº 94, ano 9, Setembro 2000, p. 6 
 
CEIA, C. (1995): Normas para apresentação de trabalhos científicos, Lisboa, Editorial Presença, 
2003. 
 
CHALLE, O. e D. LEHMANN (1990): «Le Français fonctionnel entre l’alternance politique et le 
renouvellement méthodologique», in BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics 
spécifiques et communication spécialisée, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-
Setembro 1990, pp. 74-80. 
 
CHALLE, O. (2002): Enseigner le français de spécialité, Paris, Economica. 
 
CHALLE, O. (2004): «La place du FOS dans la formation tout au long de la vie», in BERCHOUD, 
M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la langue aux métiers, 
Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 169-179. 
 
CHARDENET, P. (2004): «Processus qualifiant et objectifs spécifiques – évaluer l’attendu et 
l’imprévu en langue étrangère», in BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français 
sur objectifs spécifiques : de la langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, 
Janeiro 2004, pp. 148-156. 
 
CHEN GÉRÉ, M. F. (2004): «Les objectifs langagiers dans le cours d’anglais». http://lve.scola.ac-
paris.fr 
 
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (1995):  Livro Branco sobre a Educação e a 
Formação: ensinar e aprender rumo à sociedade cognitiva , Bruxelas. 
 
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2003): Promover a aprendizagem das línguas e 
a diversidade linguística: um plano de acção 2004-2006, Bruxelas. 
 
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (2005): Un nouveau cadre stratégique 
pour le multilinguisme, Bruxelles. 
 
CONSELHO DA EUROPA (2001): Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, Porto, 
Edições Asa. 
 
CORREIA, E. (2003): Inglês para fins específicos no currículo dos cursos tecnológicos do ensino 
secundário, Tese de Mestrado, Braga, Universidade do Minho/ Instituto de Educação e Psicologia. 
 



 193 

CORREIA, J. A. (2000): «Da Educação Tecnológica ao Ensino Profissional - os mitos dos 
discursos vocacionalistas», Jornal A Página da Educação, nº 94, ano 9, Setembro 2000, p.7. 
 
COSTA, R. J. (1999a): «O novo regime legal das Escolas Profissionais», Jornal A Página da 
Educação, nº 77, ano 8, Fevereiro 1999, p. 7. 
 
COSTA, R. J. (1999b): «Escolas Profissionais: que futuro?», Jornal A Página da Educação, nº 77, 
ano 8, Fevereiro 1999, p. 5. 
 
COSTA, R. J. (2005): «Privilegiar a formação em contexto de trabalho – o ensino profissional visto 
de quatro países europeus», Jornal A Página da Educação, nº 143, ano 14, Março 2005, p. 35. 
 
CUQ, J.-P. (2003): Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE 
International / ASDIFLE 
 
DAROT, M. (1990): «Les techniques de simulation et l’enseignement du FLE à des publics 
spécialisés», in BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et 
communication spécialisée, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990, 
pp. 123-129. 
 
DE KETELE, J.M. e X. ROEGIERS (1996): Méthodologie du recueil d’informations, Bruxelles, De 
Boeck Université. 
 
DINIS, A. (2000) : «Outro olhar sobre as Escolas Profissionais», Jornal A Página da Educação, nº 
94, ano 9, Setembro 2000, p. 5. 
 
DINIS, A. (2003): «Qual o futuro do ensino profissional?», Jornal A Página da Educação, nº 124, 
ano 12, Junho 2003, p. 35. 
 
D’ IRIBARNE, A. (2003): «Les stratégies marchandes de la formation», Sciences Humaines, Hors-
série, nº 40, Março-Maio 2003, pp. 32-35. 
 
DOMINGOS, A. M. et al (1986): A teoria de Bernstein em Sociologia da Educação, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
DUFOUR, I. (2003): « Compétence linguistique ou communicative ? », Le Français dans le Monde, 
nº 328, Julho-Agosto, p. 28. 
 
DURAND, G. (1982): Os grandes textos da Sociologia moderna, Lisboa, Vega Universidade. 
 
EGLOFF, G. e A. FITZPATRICK (1997): «Des langues pour le travail et pour la vie» in   EGLOFF, 
G. e A. FITZPATRICK (coord.) (1997) : Le Conseil de l’Europe et l’apprentissage des langues à 
orientation professionnelle, Conseil de l’Europe, pp. 43-59. 
 
ESTEBAN, A.A. e M. CAÑADO (2003): «Versatilidad del profesor de ESP como “provedor” de 
materiales didácticos», in Actas do II Congresso internacional AELFE, Porto, ISCAP. 
 
FERRÃO TAVARES, C. et al (1996): « Evolução do ensino das línguas » in Dimensões formativas, 
Língua Estrangeira, Lisboa, IIE, pp. 23-43. 
 
FODDY, W. (1996): Como perguntar – Teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas 
e questionários, Oeiras, Celta Editora. 
 
GALIAN, C. (2004): «Disciplines scientifiques et FOS», in BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND 
(coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la langue aux métiers, Le Français dans le 
Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 75-80. 
 
 



 194 

GALISSON, R. e D. COSTE (1983): Dicionário de Didáctica das Línguas, Coimbra, Almedina. 
 
GARCIA CASTAÑO e PULIDO MOYANO (1994): Antropología de la Educación, Madrid, Eudema. 
 
GHIGLIONE, R. e B. MATALON (1992): O inquérito – Teoria e Prática, Oeiras, Celta Editora. 
 
GIRAUDY, M.-A. (2004): «Enseigner la communication de spécialité en entreprise», in 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 81-84. 
 
GOES, J. e D. ZAMFIR (2004): «FOS, publics et pédagogie – comptes-rendus d’expériences», in 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 115-124. 
 
GONÇALVES, P. (2002): «Ensino Profissional: uma falsa alternativa», Jornal A Página da 
Educação, nº 111, ano 11, Abril 2002, p. 17. 
 
GONNIN-BOLO, A. (2002): « Les relations avec les entreprises », Les Cahiers Pédagogiques, nº 
403, Abril 2002, pp. 20-21.  
 
GREMMO, M.-J. (2001): »C’est moi qui parle – Proposition pour l’enseignement/ apprentissage de 
l’expression orale en langue étrangère», Le Français dans le Monde, Janeiro 2001, pp. 121-125. 
 
HESPEL, C. (2002): « Les élèves ne sont pas motivés », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 
2002, pp. 35-36. 
 
HILL, M. e A. HILL (1998): A construção de um questionário, Lisboa, Dinâmica. 
 
HOLTZER, G. (2004): «Du français fonctionnel au français sur objectifs spécifiques», in 
BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 8-22. 
 
HORNEY, K. (1979): A personalidade neurótica do nosso tempo, Lisboa, Vega Universidade. 
 
HUTCHINSON, T. e A. WATERS (1987): English for specific purposes – a learning centred 
approach, Cambridge, Cambridge University Press. 
 
IEFP (1997): Organização modular da formação: eixos da mudança, Lisboa, Direcção de serviços 
de desenvolvimento curricular. 
 
JELLAB, A. (2002): « Comment devient-on élève de lycée professionnel ? », Les Cahiers 
Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, pp. 29-31. 
 
KAHN, G. (2004): «Quelques thèses récemment soutenues sur le FOS», in BERCHOUD, M.-J. e 
D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la langue aux métiers, Le 
Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 186-192. 
 
KAWECKI, R. (2004): « De l’utilité des documents authentiques », Le Français dans le Monde, nº 
331, Janeiro 2004, pp. 31-32. 
 
KORNBECK, J. (1999): «Ensino de línguas estrangeiras, formação profissional e competitividade», 
Formação Profissional, nº 16, Janeiro-Abril 1999, pp. 33-42. 
 
LACOSTE, M. (1990): «Un regard nouveau sur le travail et l’entreprise : autour de l’ethnographie 
de la communication», in BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et 
communication spécialisée, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990, 
pp. 44-51. 
 



 195 

LEHMANN, D. et al (1980): Lecture fonctionnelle de textes de spécialité, à propos de ‘Lire en 
français les Sciences Economiques et Sociales’, Paris, CREDIF. 
 
LEHMANN, D. (1990): «Avons-nous toujours besoin des besoins langagiers», in BEACCO, J.C. e 
D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et communication spécialisée, Le Français 
dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990, pp. 81-87. 
LEHMANN, D. (1993) : Objectifs spécifiques en langue étrangère, Paris, Hachette FLE. 
 
LEMEUNIER-QUÉRÉ, M. (2004): « Créer du matériel didactique », Le Français dans le Monde, nº 
331, Janeiro 2004, pp. 29-30. 
 
LE NINAN, C. e B. MIROUDOT (2004): «Apprentissage du FOS – Diversité des situations 
d’enseignement», in BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs 
spécifiques : de la langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, 
pp. 106-114. 
 
LESSARD-HÉBERT, M. et al (1994): Investigação qualitativa – Fundamentos e Práticas, Lisboa, 
Instituto Piaget. 
 
LOBO, A. (2002): «Escolas Profissionais: entre a empresa e a universidade», Jornal A Página da 
Educação, nº 114, ano 11, Abril 2002, p. 15. 
 
LOMAS, C. (2003): « A Educação linguística e literária e a aprendizagem das competências 
comunicativas », in C. LOMAS (org.): O valor das palavras I – Falar ler e escrever nas aulas, 
Porto, Edições Asa, pp. 13-24. 
 
LORCERIE, F. (2002): « Un patron parraine », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, p. 
37. 
 
LOURENÇO, E. (1992): « A chama plural ». in A. L. FERRONHA, (org): Atlas de Língua 
Portuguesa na História e no Mundo, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, pp. 12-13. 
 
LOUSADA, E. (2004): «Approche de situations d’action langagière», in BERCHOUD, M.-J. e D. 
ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la langue aux métiers, Le 
Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, pp. 125-132. 
 
MANGIANTE, J.-M. (2004): «Le français du tourisme: guides de voyage et élaboration d’un 
imaginaire attractif », in BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs 
spécifiques : de la langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004, 
pp. 85-94. 
 
MANGIANTE, J.-M. e C. PARPETTE (2004): Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des 
besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette. 
 
MANICA, G. (s.d.): «O sujeito que escolhe». http://www.liop.ufsc.br, Fevereiro 2005 
 
MARQUES, M. (1993): O modelo educativo das escolas profissionais: um campo potencial de 
inovação, Lisboa, Educa – Associação Nacional de Escolas Profissionais. 
 
MARTINEZ, P. (2002): La didactique des langues étrangères, col. Que sais-je ?, Paris, Presses 
Universitaires de France. 
 
MERCELOT, G. (2004) : « Quelles activités orales pour quels niveaux? », Le Français dans le 
Monde, nº 333, Maio/ Junho 2004, pp. 30-31. 
 
MOIRAND, S. (1982): Enseigner à communiquer en langue étrangère,  Paris : Hachette. 
 



 196 

MOIRAND, S. (1990): «Décrire des discours produits dans des situations professionnelles», in 
BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et communication spécialisée, 
Le Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990, pp. 52-61. 
 
MUCCHIELLI, A. (dir.) (2002): Dictionnaire des méthodes qualitatives en Sciences Humaines et 
Sociales, Paris, Armand Colin / VUEF. 
 
MUCCHIELLI, R. (1979): O questionário na pesquisa psicossocial, S. Paulo, Livraria Martins 
Fontes Editora, Lda. 
 
OTT, B. (1999): «Structures et objectifs d’une formation professionnelle globale», Formation 
Professionnelle, nº 17, Maio-Agosto 1999, pp. 55-64. 
 
PACTHOD, A. (1996): L’Hôtel, Paris, Hachette. 
 
PARDAL, L. (1998): «O ensino profissional: uma realidade a consolidar», Noesis, nº 47, Julho-
Setembro 1998, pp. 29-30. 
 
PELPEL, P. (2002): « Une identité plurielle », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, pp. 
16-17. 
 
PENIM, A. T. (2003): «Ensino Profissional : uma revisão ambígua», Educare, 12-05-03. 
 
PORTINE, H. (1990): «Les langues de spécialité comme enjeux de représentations» in BEACCO, 
J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): Publics spécifiques et communication spécialisée, Le 
Français dans le Monde, numéro spécial, Agosto-Setembro 1990,pp. 63-71. 
 
QUIVY R. e L. VAN CAMPENHOUDT (1995): Manual de investigação em Ciências Sociais, 
Lisboa, Gradiva, 2003. 
 
REY, C. (2003): «Learning English for tourism through e-mail and the Internet: an expanded role 
play simulation under distant supervision», in Actas do II Congresso internacional AELFE, Porto, 
ISCAP. 
 
RICHTERICH R. (1985): Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage, Paris : Hachette. 
 
ROBERT, J.-P. (2002) : Dictionnaire pratique de didactique de FLE,  Paris, Ophrys. 
 
ROCHA, L. (2006): « Langue-culture : pour une pédagogie de l’altérité en classe de FLE », En 
direct de l’APPF, nº 16, Fevereiro 2006, pp. 16-17. 
 
ROLDÃO, M.C. (2002): « De que falamos quando falamos de competências? », Noesis, nº 61, 
Janeiro-Março 2002, pp. 59-62. 
 
ROLDÃO, M.C. (2003a): « Currículo, Aprendizagem e Competências: Equívocos e 
Controvérsias ». http://www.ese.ips.pt 
 
ROLDÃO, M. C. (2003b): Gestão do currículo e avaliação de competências, Lisboa, Editorial 
Presença, pp. 39-65. 
 
SAGNIER, C. (2004): «Les méthodes et l’usage des méthodes en FOS : intérêts, usages, limites», 
in BERCHOUD, M.-J. e D. ROLLAND (coord.) (2004) : Français sur objectifs spécifiques : de la 
langue aux métiers, Le Français dans le Monde, numéro spécial, Janeiro 2004., pp. 97-105. 
 
SALLOUM, J. (2002): « Définir les besoins langagiers en contexte scolaire », Le Français dans le 
Monde, nº 324, Novembro/ Dezembro 2002, pp. 41-42. 
 
SANTANA CASTILHO (2005): «Ensino profissional em crise», Público, 01-01-05. 



 197 

SANTOS, D. (1998): «Escolas Profissionais: a prova final», Noesis, nº 47, Julho-Setembro 1998, 
pp. 31-32. 
 
SILVESTRE, C. e C. FIGUEIREDO (2004): «Língua, Linguística e Gestão: quando o fazer é 
dizer», in Actas do Encontro Regional da Associação Portuguesa de Linguística, Setembro 2004, 
Escola Superior de Educação de Setúbal. 
 
TAGLIANTE, C. (1994): La classe de langue, Paris, CLE International. 
 
THURIET, E. (2002a): « Quel monde voulons-nous ? », Les Cahiers Pédagogiques, nº 403, Abril 
2002, pp. 20-26. 
 
THURIET, E. (2002b): « Le lycée professionnel en quête de reconnaissance », Les Cahiers 
Pédagogiques, nº 403, Abril 2002, pp. 49-51. 
 
TROGER, V. (2003): «La formation professionnelle des jeunes en question», Sciences Humaines, 
nº 140, Julho 2003, pp. 16-20. 
 
TROGER, V. (2004): «La scolarisation de la formation professionnelle des jeunes en France : l’état 
au service des entreprises», Formation Professionnelle, nº 31, Janeiro-Abril 2004, pp. 12-17. 
 
VAN EK, J. A. (1988): Objectifs de l’apprentissage des langues vivantes. Vol I, Strasbourg, Conseil 
de l’Europe. 
 
VÉRONIQUE, D. (1990): «A la rencontre de l’autre langue : réflexions sur les représentations dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère», in BEACCO, J.C. e D. LEHMANN (coords.) (1990): 
Publics spécifiques et communication spécialisée, Le Français dans le Monde, numéro spécial, 
Agosto-Setembro 1990, pp. 17-23. 
 
VÉRONIQUE, D. (1997): « La didactique des langues et des cultures face à l’apprenant de langues 
étrangères et à ses activités d’appropriation », Etudes de Linguistique Appliquée, nº 105, Janeiro-
Março 1997, pp. 93-110. 
 
WASTIAU-SCHLÜTER, P. (ed.) (2005): « Apprendre les langues étrangères, une priorité 
européenne ». http://www.eurydice.org 
 
YAICHE, F. (1996): Les simulations globales – Mode d’emploi, Paris, Hachette. 
 
 
 

Legislação e documentos oficiais 
 
 

Decreto-lei nº 102/84 de 29 de Março 
 
Decreto-lei nº 26/89 de 21 de Janeiro 
 
Decreto-lei nº 4/98 de 8 de Janeiro 
 
Decreto-lei nº 205/96 de 25 de Outubro 
 
Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino Profissional. Versão para discussão 
pública de Abril de 2003, Ministério da Educação 
 
Portaria nº 261/92 de 27 de Março 
 
Portaria nº 268/92 de 30 de Março 
 



 198 

Portaria nº 269/92 de 30 de Março 
 
Portaria nº 756/92 de 4 de Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lista de apêndices 
 
 

Apêndice 1 – Inquérito por questionário: Fundação Escola Profissional de Setúbal 
 
Apêndice 2 – Cartas às instituições 
 
Apêndice 3 – Participantes: ano/ curso 
 
Apêndice 4 – Pré-teste do inquérito por questionário a alunos dos cursos de 
turismo 
 
Apêndice 5 – Inquérito por questionário a alunos dos cursos de turismo 
 
Apêndice 6 – Inquérito por questionário a professores de francês dos cursos 
profissionais 
 
Apêndice 7 -  Guião de entrevista aos professores 
 
Apêndice 8 – Guião de entrevista a empresas 
 
Apêndice 9 – Apresentação de resultados: inquérito por questionário a alunos dos 
cursos de turismo 
 
Apêndice 10 – Apresentação de resultados: inquérito por questionário a 
professores de francês dos cursos profissionais 
 
Apêndice 11 – Apresentação de resultados: entrevista aos professores 
 
Apêndice 12 – Apresentação de resultados: entrevistas às empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 1 
 

Inquérito por questionário: Fundação Escola Profissional de Setúbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE DE AVEIRO / ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 
 

MESTRADO EM DIDÁCTICA DE LÍNGUAS 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 
 
O presente inquérito destina-se a recolher dados para um estudo sobre as escolas profissionais. O 
seu contributo é importante. Agradeço que responda com sinceridade. 
 
Curso: ………………………………………………………. Idade: ………     Sexo: ……...... 
 
1 – Pense no seu percurso escolar e assinale a situação que corresponde ao seu caso. 
 
a) Nunca reprovei  � 
b) Reprovei  
     no 1º ciclo �    …….  vez(es) 
     no 2º ciclo �    ........   vez(es) 
     no 3º ciclo �    ……    vez(es) 
     no 10º ano �    ……    vez(es) 
c) Já frequentei o 10 º ano �  
d) Já frequentei o 11º ano � 
e) Já frequentei o 12º ano � 
f) Outra situação �  Qual? …………………………………………….. 
 
2 – Pense no seu comportamento durante os anos passados. Assinale o caso que mais se assemelha 
à sua situação 
 
a) Nunca tive problemas de comportamento � 
b) Tive pequenos problemas de comportamento � 
c) Tive grandes problemas de comportamento � 
d) Já tive …… suspensão (ões) � 
e) Já reprovei por faltas �  ……. vez(es) 
 
3 – Pense agora na escola que frequenta. 
 
3.1 – Como teve conhecimento da Escola? Pode assinalar mais do que uma resposta. 
 
a) Através de amigos e/ou familiares que frequentam ou frequentaram a Escola � 
b) Através dos professores dos anos anteriores � 
c) Através do Gabinete de Orientação / Psicóloga da escola que frequentei � 
d) Através da publicidade da Escola � 
e) Outro meio � Qual? ………………………………………………… 
 
3.2 – Pense agora no seu ingresso nesta Escola e assinale a situação que corresponde à sua. 
 
a) Esta foi a minha primeira escolha neste ano lectivo � 
b) Tentei entrar noutra escola mas não tive vaga � 
c) Tive vaga noutra escola mas optei por esta � 
d) Outra situação �  Qual? …………………………………………….. 
 
 
 
 



3.3 – Porque escolheu esta Escola? Pode assinalar mais do que uma resposta. 
 
a) Tem boa reputação � 
b) Tem um ensino de qualidade � 
c) Está perto de casa � 
d) Já conhecia a escola � 
e) Tem o curso que eu queria � 
f) Foi aqui que tive vaga � 
g) Os meus pais escolheram por mim � 
 
4 – Pense agora nas razões que o levaram a escolher este curso.  
 
a) O curso corresponde aos meus interesses � 
b) Não consegui vaga no curso que queria � 
c) O curso é indiferente; só quero acabar o 12º ano � 
d) O curso é indiferente; o que interessa é ser um curso profissional � 
e) Tenho familiares e/ou amigos que frequentam ou frequentaram este curso � 
f) Os meus pais escolheram por mim � 
g) Outra � Qual? ………………………………………………… 
 
5 – Pense agora nas razões que o levaram a escolher um curso profissional. 
 
a) Porque quero ir trabalhar logo após o curso � 
b) Porque é mais fácil do que o ensino regular � 
c) Porque reprovei no ensino regular � 
d) Porque é um curso prático � 
e) Porque tenho familiares e/ou amigos com cursos profissionais � 
f) Porque quero aprender uma profissão � 
g) Os meus pais escolheram por mim � 
h) Outra �  Qual ? …………………………………………………. 
 
6 – Pense agora na opinião do seu encarregado de educação sobre a sua escolha. 
 
a) O meu encarregado de educação apoiou a minha escolha � 
b) O meu encarregado de educação preferia que eu frequentasse outro curso � 
c) O meu encarregado de educação preferia que eu frequentasse o ensino regular � 
d) O meu encarregado de educação acha que eu devo aprender uma profissão � 
e) O meu encarregado de educação acha que o importante é acabar o 12º ano � 
f) Outra � Qual ? …………………………………………………… 
 
7 – Para terminar, gostaria de conhecer a sua opinião sobre o curso que frequenta. 
 
a) Estou a gostar � 
b) Acho acessível � 
c) Tenho tido sucesso � 
d) O curso não corresponde às minhas expectativas � 
e) Acho difícil � 
f) Estou a pensar desistir � 
g) Não tenho tido sucesso � 
h) Outra �  Qual? ………………………………………           Obrigado pela colaboração 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 2 
 

Cartas às instituições 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Maria Helena Camacho Costa                                 Setúbal, 24 de Abril de 2005 
                                                      
 
 

                                                               À empresa…  
 
 
 

Assunto: Pedido de colaboração 
 
No seguimento do contacto telefónico efectuado há algumas semanas para a 
vossa sede, venho de novo apresentar o meu pedido de colaboração. 
Chamo-me Maria Helena Camacho Costa, sou professora de Francês em Setúbal 
e mestranda em Didáctica de Línguas pela Universidade de Aveiro/ Escola 
Superior de Educação de Setúbal, conforme se pode verificar na certidão anexa. 
No âmbito da minha dissertação de mestrado, pretendo realizar um estudo 
intitulado “O francês do turismo no ensino profissional: da escola à empresa”, 
centrado no distrito de Setúbal. 
Tendo tido conhecimento através do prof……, vosso formador, de que no Barreiro 
funcionam os cursos de Alimentação e Bebidas e de Recepcionista de Hotel (nível 
III, Aprendizagem), venho solicitar a vossa autorização para realizar um inquérito 
junto dos alunos e um inquérito seguido de entrevista junto do(s) professor(es) 
que lecciona(m) francês a esses cursos. Caso Vas. Exas. não vejam 
inconveniente, ser-me-ia muito útil ter acesso aos planos de estudos, 
planificações, materiais didácticos e fichas de avaliação, de forma a poder 
complementar o meu estudo. Mais informo que todos os dados recolhidos são 
confidenciais e anónimos, não sendo referido no estudo o nome da vossa 
instituição, a não ser que o desejem expressamente. 
Agradecia igualmente que me facultassem o(s) contacto(s) do(s) professor(es) de 
francês ou o seu horário lectivo, de forma a facilitar um encontro pessoal.  
 
Grata pela atenção dispensada, e na expectativa de uma resposta afirmativa ao 
meu pedido, subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 3 
 

Participantes: ano/ curso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTICIPANTES: ANO/ CURSO 
 

Ano Curso Código 
inquérito 

Alunos 
inscritos 

Total inscritos Respostas Total 
respostas 

Respostas 
% 

 
1º 

 
Técnico de Hotelaria, Recepção 

e Atendimento (THRA) 
 

 
PS2 

 
18 

 
18 

 
16 

 
16 

 
89 

 
1º 

 
PS1 

 
18 

 
18 

 
2º 

 
Técnico para Agência de 

Viagens (TAV)  
SX1 

 
11 

 
 

29  
9 

 
 

27 

 
 

93 
 

 
1º 

 
PG1 

 
19 

 
19 

 
2º 

 
Técnico de Turismo e 

Informação Turística (TTIT)  
PG2 

 
16 

 
 

35  
14 

 
 

33 

 
 

94 

 
2º 

 
PS3 

 
8 

 
8 

 
2º 

 
Técnico de Alimentação e 

Bebidas (TAB)  
AF2 

 
10 

 
 

18  
9 

 
 

17 

 
 

94 

 
1º 

 
PH1 

 
16 

 
14 

 
2º 

 
PH2 

 
9 

 
9 

 
2º 

 
AF1 

 
17 

 
15 

 
3º 

 
 

 
Recepcionista de Hotel 

(RH) 

 
PS4 

 
15 

 
 
 
 

57 

 
14 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

91 

     
157 

  
145 

 
92,2 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 4 
 

Pré-teste do inquérito por questionário a alunos dos cursos de turismo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 

 
MESTRADO EM DIDÁCTICA DE LÍNGUAS 

 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A ALUNOS DOS CURSOS DE TURISMO 
 
 

�� ��������� 	
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Ano: ____    Curso: _______________________________________________ 
 

Curso de Aprendizagem:        Sim   �           Não    �   
 
Idade: 

 15 – 17     �                22 – 25     �   
 18 – 21     �                       mais de 25     �   
 
Aprendizagem do Francês antes de ingressar num curso profissional: 
 

 Pré-escolar      �          7º ano     �        10º ano     �   
 1º ciclo             �          8º ano     �        11º ano     �   
 2º ciclo             �               9º ano     �        12º ano     �   
 
 Outra situação: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE I  
 Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional 

 
 
1 – A aprendizagem das línguas estrangeiras (LE)  faz parte do plano curricular do seu 
curso. Tendo em conta a sua futura actividade profissional, considera que essa 
aprendizagem é importante: 

  Sim     �  Não     �   
 
2 – O francês é uma dessas línguas. Tendo em conta a sua futura actividade profissional, 
considera que a aprendizagem dessa língua é importante: 

  Sim     �    Não     �  
 
3 – Assinale a afirmação com a qual mais se identifica: 

  a) Só preciso de saber inglês             �   
  b) Só preciso de saber francês          �   
  c) Só preciso de saber português     �   
  d) Preciso de saber várias línguas     �   
 
4 – Para a sua actividade profissional, considera mais útil: 
 

  a) Ser capaz de compreender os estrangeiros                 �   
  b) Ser capaz de compreender textos e documentos escritos em LE   �   
  c) Ser capaz de falar em língua estrangeira               �  
  d) Ser capaz de redigir textos e documentos em  LE        �   
  e) Saber português                                                             �   
  f) Outra   �  _____________________________________________ 
 
 
5 – As seguintes situações podem ocorrer num contexto profissional do turismo. 
Considerando o seu curso, assinale as situações em que poderá aplicar os seus 
conhecimentos de LE (máximo 5 respostas): 
 

  a)  Obter e dar informações aos turistas estrangeiros           �   
  b)  Registar mensagens e informações dadas em LE          �  
  c)  Redigir faxes , cartas, e-mails                                          �   
  d)  Falar ao telefone  com estrangeiros                                    �   



  e) Consultar / pesquisar documentos / informação em LE   �  
  f) Receber / acompanhar turistas estrangeiros                      �  
  g) Participar em reuniões com estrangeiros                        �   
  h) Deslocar-se ao estrangeiro  com clientes                        �   
  i) Outra   �  ______________________________________________ 
 
 
6 – Tendo em conta os seus conhecimentos sobre o sector do turismo, pronuncie-se 
sobre cada afirmação, utilizando a seguinte notação:  
 1 – Não tenho opinião / não tenho a certeza 
 2 – Discordo 
 3 – Não concordo nem discordo 
 4 – Concordo em parte 
 5 – Concordo inteiramente 
   

a) Ter bons conhecimentos em LE pode ajudar-me no meu dia-a-dia     

profissional                                                  �  
b) Ter bons conhecimentos em LE pode ajudar-me a obter um emprego no 

sector do turismo                                        �   
c) Não vou precisar de ter conhecimentos em LE           �   
d) Mesmo sem saber LE, posso desempenhar as minhas funções     �   
e) Saber francês pode ser uma vantagem em termos profissionais     �   
 

7 – Já realizou estágio(s) ou trabalhou no sector do turismo? 

  Sim      �        Não     �  (Se respondeu Não, passe para a Parte II) 
 
 
8 – Enquanto estagiou ou trabalhou neste sector, teve oportunidade de aplicar os seus 
conhecimentos de LE ? 

  Sim    �             Não    �  (Se respondeu Não, passe para a Parte II) 
 
 
9 –  Que língua(s) estrangeira(s) utilizou ? 

  a) Inglês        �  
  b) Francês   �   
  c) Outra        � ___________ 
 
 
 
 



10 – Dê exemplos de situações em que utilizou os seus conhecimentos de LE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
11 – Nessas situações, os seus conhecimentos de LE revelaram-se: 
 

  Insuficientes        �            Suficientes      �  
 
12 – Nas situações que descreveu, ao utilizar a(s) língua(s) estrangeira(s), sentiu-se 
(Pode assinalar mais do que uma resposta): 
 

  a) Confiante              �   
  b) Acanhado(a)         �   
  c) Preparado             �   
  d) Inseguro                �   
  e) À-vontade              �   
  f) Incapaz de resolver a situação    �   
  g) Outra      �  ___________________ 
   
 
 

PARTE II 
Ensino-aprendizagem do francês nos cursos profissionais 

 
 

1 – Frequentou aulas de francês no Ensino Básico (até ao 9º ano)? 
 

  Sim    �      Não   �  (Se respondeu Não, passe para a pergunta 3) 
 
 
2 – Compare as aulas de francês que teve no Ensino Básico (EB) com as do curso 
profissional que frequenta. Assinale a(s) afirmação (ões) que corresponde(m) à sua 
opinião: 
 

a) As aulas de francês são parecidas com as que tive no EB quanto ao 

método de ensino.                                      Sim     �     Não     �  
b) Faço o mesmo tipo de exercícios           Sim    �     Não     � 
c) Os materiais são mais interessantes    Sim     �     Não    �   
d) A maneira de avaliar é diferente              Sim    �     Não    �   



3 – Pense agora nas aulas de francês que tem actualmente. Assinale as 6 actividades 
mais frequentes: 

  a) Debates                                                                 �   
  b) Análise de textos sobre assuntos gerais               �   
  c) Análise de textos relacionados com o curso         �   
  d) Resolução de exercícios de gramática                  �   
  e) Resolução de exercícios de vocabulário               �  
  f) Simulação de situações profissionais                     �   
  g) Traduções                                                              �   
  h) Leitura de textos literários                                      �   
  i) Elaboração de diálogos e outros textos escritos    �    
  j) Pesquisa em livros ou na Internet                           �   
  l) Resposta a questionários e perguntas de 

                          interpretação por escrito                                          �   
  m) Actividades de expressão oral                               �   
  n) Outra   �  ____________________ 
 
4 – Das actividades acima indicadas, destaque as que, na sua opinião, mais contribuem 
para a sua aprendizagem do francês: 
 
Alíneas _______________________________________________________________ 
 
5 – Usando a mesma lista, assinale aquelas de que gosta mais: 
 
Alíneas _______________________________________________________________ 
 
6 – Se pudesse, que experiência(s) gostaria de vivenciar para adquirir mais 
conhecimentos em francês?  

  a) Fazer um estágio / curso num país de língua francesa            �   
  b) Ter contactos pessoais com falantes de francês                      �   
  c) Frequentar um curso de francês num instituto                          �   
  d) Trocar mensagens / correspondência em francês                    �   
  e) Ter um(a) professor(a) francês(a)                                             �   
  f) Fazer pesquisas na Internet em francês                                    �   
  g) Ver filmes ou CDRoms em francês                                           �   
  h) Outra  � __________________________ 



7 – Na sua opinião, aprende melhor a língua francesa quando: (Pode assinalar mais do 
que uma resposta) 

  a) Compreende os objectivos das tarefas propostas                   �  
  b) Reconhece a utilidade dos conteúdos propostos                     �   
  c) Vê que está a progredir                                                            �   
  d) O professor apoia nas tarefas                                                  � 
  e) O ambiente nas aulas é descontraído                                     �   
  f) As aulas são práticas                                                                �   
  g) Outra    �  _________________________ 
 
8 – O que o/a pode desmotivar na aprendizagem da língua é: (Pode assinalar mais do 
que uma resposta) 

  a) Não conseguir acompanhar o ritmo da turma                           �   
  b) Não ver utilidade no que é ensinado                                         �   
  c) Não gostar da matéria                                                               �   
  d) Não lhe agradar o método de ensino do(a) professor(a)          �   
  e) Não gostar do ambiente das aulas                                            �   
  f) Outra     �  __________________________ 
 
9 – Na sua opinião, o que aprende nas aulas de francês está relacionado com os 
conteúdos das disciplinas técnicas do seu curso? 

  Sim    �                Não        �   
 
10 – Tendo em conta os seus conhecimentos actuais em francês, avalie o seu nível numa 
escala de 1 a 5 (igual à do Ensino Básico): 
 

a) Compreendo  o que me dizem em francês     1    2    3    4    5 

b) Sou capaz de fazer e de responder a perguntas orais    1    2    3    4    5 

c) Consigo ler e compreender textos e outros documentos escritos  1  2  3  4   5 

d) Sou capaz de escrever textos sobre vários assuntos    1    2    3    4    5 

e) Consigo manter uma conversação    1    2    3    4    5 

f) Tenho um vocabulário variado e sei adaptá-lo às situações   1    2    3    4    5 

g) Conheço o vocabulário ligado à minha área e aplico-o           1    2    3   4    5  

 
O seu  contributo foi muito importante. Obrigada pela colaboração.  Helena Camacho 



�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 5 
 

Inquérito por questionário a alunos dos cursos de turismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 

 
MESTRADO EM DIDÁCTICA DE LÍNGUAS 

 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A ALUNOS DOS CURSOS DE TURISMO 
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Ano: ____    Curso: _______________________________________________ 
 

Curso de Aprendizagem:        Sim   �           Não    �   
 
Idade: 

 15 – 17     �                22 – 25           �   
 18 – 21     �                       mais de 25     �   
 
Assinale os anos em que estudou francês antes de ingressar num curso 
profissional: 
 

 Pré-escolar      �          7º ano     �        10º ano     �   
 1º ciclo             �          8º ano     �        11º ano     �   
 2º ciclo             �               9º ano     �        12º ano     �   
 
 Outra situação: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE I  
 Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional 

 
 
1 – A aprendizagem das línguas estrangeiras (LE)  faz parte do plano curricular do seu 
curso. Tendo em conta a sua futura actividade profissional, considera que essa 
aprendizagem é importante: 

  Sim     �  Não     �   
 
2 – O francês é uma dessas línguas. Tendo em conta a sua futura actividade profissional, 
considera que a aprendizagem dessa língua é importante: 

  Sim     �    Não     �  
 
3 – Assinale a afirmação com a qual mais se identifica: 

  a) Só preciso de saber inglês             �   
  b) Só preciso de saber francês          �   
  c) Só preciso de saber português     �   
  d) Preciso de saber várias línguas     �   
 
4 – Para a sua actividade profissional, considera mais útil: (Dê apenas uma resposta) 

  a) Ser capaz de compreender os estrangeiros                 �   
  b) Ser capaz de compreender textos e documentos escritos em LE   �   
  c) Ser capaz de falar em língua estrangeira               �  
  d) Ser capaz de redigir textos e documentos em  LE        �   
  e) Saber português                                                             �   
  f) Outra   �  _____________________________________________ 
 
 
5 – As seguintes situações podem ocorrer num contexto profissional do turismo. 
Considerando o seu curso, assinale as situações em que poderá aplicar os seus 
conhecimentos de LE (máximo 5 respostas): 

  a)  Obter e dar informações aos turistas estrangeiros           �   
  b)  Registar mensagens e informações dadas em LE          �  
  c)  Redigir faxes , cartas, e-mails                                          �   
  d)  Falar ao telefone  com estrangeiros                                    �   
  e) Consultar / pesquisar documentos / informação em LE   �  



  f) Receber / acompanhar turistas estrangeiros                       �  
  g) Participar em reuniões com estrangeiros                        �   
  h) Deslocar-se ao estrangeiro  com clientes                        �   
  i) Outra   �  ______________________________________________ 
 
 
6 – Tendo em conta os seus conhecimentos sobre o sector do turismo, pronuncie-se 
sobre cada afirmação, utilizando a seguinte notação:  
 1 – Não tenho opinião / não tenho a certeza 
 2 – Discordo 
 3 – Não concordo nem discordo 
 4 – Concordo em parte 
 5 – Concordo inteiramente 
   

a) Ter bons conhecimentos em LE pode ajudar-me no meu dia-a-dia     
profissional                                                                 1     2     3     4     5 
 
b) Ter bons conhecimentos em LE pode ajudar-me a obter um emprego no 
sector do turismo                                                       1     2     3     4     5      
                      
c) Não vou precisar de ter conhecimentos em LE     1     2     3     4     5 
      
d) Mesmo sem saber LE, posso desempenhar as minhas funções      
                                                   1     2     3     4    5   
e) Saber francês pode ser uma vantagem em termos profissionais      
                                                                             1     2     3     4    5  
 

7 – Já realizou estágio(s) ou trabalhou no sector do turismo? 

  Sim      �        Não     �  (Se respondeu Não, passe para a Parte II) 
 
 
8 – Enquanto estagiou ou trabalhou neste sector, teve oportunidade de aplicar os seus 
conhecimentos de LE ? 

  Sim    �             Não    �  (Se respondeu Não, passe para a Parte II) 
 
 
9 –  Que língua(s) estrangeira(s) utilizou ? 

  a) Inglês        �  
  b) Francês   �   
  c) Outra        � ___________ 
 
10 – Dê exemplos de situações em que utilizou os seus conhecimentos de LE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



11 – Nas situações que descreveu, ao utilizar a(s) língua(s) estrangeira(s), sentiu-se 
(Pode assinalar mais do que uma resposta): 

  a) Confiante                  �   
  b) Acanhado(a)             �   
  c) Preparado(a)            �   
  d) Inseguro(a)               �   
  e) À-vontade                 �   
  f) Incapaz de resolver a situação    �   
  g) Outra      �  ___________________ 
 
12 – Na sua opinião, o que contribuiu para esse(s) estado(s) de espírito? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
   
 
 

PARTE II 
Ensino-aprendizagem do francês nos cursos profissionais 

 
 

1 – Frequentou aulas de francês antes de ingressar no curso profissional? 

  Sim    �      Não   �  (Se respondeu Não, passe para a pergunta 3) 
 
2 – Compare as aulas de francês que teve anteriormente com as do curso profissional 
que frequenta. Assinale a(s) afirmação(ões) que corresponde(m) à sua opinião: 
 

a) O método de ensino é parecido                   Sim   �     Não    �   
b) Faço exercícios semelhantes                      Sim    �     Não    � 
c) Os assuntos são mais interessantes       Sim    �     Não    �  
d) Os materiais são mais atractivos                Sim     �     Não    �    
e) A maneira de avaliar é diferente                  Sim    �     Não    �   
 

 
3 – Pense agora nas aulas de francês que tem actualmente. Assinale as 6 actividades 
mais frequentes: 

  a) Debates                                                                 �   
  b) Análise de textos sobre assuntos gerais               �   
  c) Análise de textos relacionados com o curso         �   



  d) Resolução de exercícios de gramática                  �   
  e) Resolução de exercícios de vocabulário               �  
  f) Simulação de situações profissionais                     �   
  g) Traduções                                                              �   
  h) Leitura de textos literários                                      �   
  i) Elaboração de diálogos e outros textos escritos    �    
  j) Pesquisa em livros ou na Internet                           �   
  l) Resposta a questionários e perguntas de 

                          interpretação por escrito                                          �   
  m) Actividades de expressão oral                               �   
  n) Outra   �  ____________________ 
 
4 – Das 12 actividades acima indicadas, destaque as que, na sua opinião, mais 
contribuem para a sua aprendizagem do francês: 
 
Alíneas _______________________________________________________________ 
 
5 – Usando a mesma lista, assinale aquelas de que gosta mais: 
 
Alíneas _______________________________________________________________ 
 
 
6 – Se pudesse, que experiência(s) gostaria de vivenciar para adquirir mais 
conhecimentos em francês?  

  a) Fazer um estágio / curso num país de língua francesa            �   
  b) Ter contactos pessoais com falantes de francês                      �   
  c) Frequentar um curso de francês num instituto                          �   
  d) Trocar mensagens / correspondência em francês                    �   
  e) Ter um(a) professor(a) francês(a)                                             �   
  f) Fazer pesquisas na Internet em francês                                    �   
  g) Ver filmes ou CDRoms , ouvir música em francês                   �                                     
  h) Outra  � __________________________ 
 
7 – Na sua opinião, aprende melhor a língua francesa quando: (Pode assinalar no 
máximo três respostas) 

  a) Compreende os objectivos das tarefas propostas                  �  



  b) Reconhece a utilidade dos conteúdos propostos                    �   
  c) Vê que está a progredir                                                           �   
  d) O(a) professor(a) apoia nas tarefas                                        � 
  e) O ambiente nas aulas é descontraído                                    �   
  f) As aulas são práticas                                                               �   
  g) Outra    �  _________________________ 
 
8 – O que o/a pode desmotivar na aprendizagem da língua é: (Pode assinalar no máximo 
três respostas) 

  a) Não conseguir acompanhar a matéria                                      �   
  b) Não ver utilidade no que é ensinado                                         �   
  c) Não gostar da matéria                                                               �   
  d) Não lhe agradar o método de ensino do(a) professor(a)          �   
  e) Não gostar do ambiente das aulas                                           �  
  f) Não ter bons resultados                                                             �    
  f) Outra     �  __________________________ 
 
9 – Na sua opinião, o que aprende nas aulas de francês está relacionado com os 
conteúdos das disciplinas técnicas do seu curso? 

  Sim    �                Não        �   
 
10 – Tendo em conta os seus conhecimentos actuais em francês, avalie o seu nível numa 
escala de 1 a 5 (igual à do Ensino Básico): 
 

a) Compreendo o que me dizem em francês                                      1    2    3    4    5 

b) Sou capaz de fazer e de responder a perguntas orais                 1    2    3    4    5 

c) Consigo ler e compreender textos e outros documentos escritos     1  2  3  4   5 

d) Sou capaz de escrever textos sobre vários assuntos                  1    2    3    4    5 

e) Consigo manter uma conversação                                                  1    2    3    4    5 

f) Tenho um vocabulário variado e sei adaptá-lo às situações       1    2    3    4    5 

g) Conheço o vocabulário ligado à minha área e aplico-o               1    2    3   4    5  

 
 
 
O seu  contributo foi muito importante. Obrigada pela colaboração.  Helena Camacho 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 6 
 

Inquérito por questionário a professores de francês dos cursos 
profissionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 

 
MESTRADO EM DIDÁCTICA DE LÍNGUAS 

 
Inquérito por questionário a professores de francês  

dos cursos profissionais 
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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) COLABORADOR(A) 
 

1 – Idade: 

 25-30     �     31-39     �     40-45     �     46-50      �   >50     �    
 
2 – Escola ou instituição: _________________________________________________ 
 
3 – Habilitações académicas: _____________________________________________ 
 
4 – Habilitações profissionais: _____________________________________________ 
 
5 – Cargo(s) ou função(ões) que exerce: ____________________________________ 
 
6 – Anos de serviço docente: __________ 
 
7 – Anos de serviço no ensino profissional: ___________ 
 
8 – No ensino profissional, exerce as suas funções docentes: 

  A tempo inteiro    � 
  A tempo parcial    � 
  Em acumulação com o ensino regular    � 
 
9 – Em que curso(s) profissional(ais) lecciona ou já leccionou a disciplina de francês? 
_____________________________________________________________________ 
 
10 – Onde aprendeu francês? (Pode dar mais do que uma resposta) 

  Em casa com a família                            � 
  Com amigos e/ou familiares                    � 



  Na escola e na faculdade em Portugal           � 
  Em institutos e/ou escolas de línguas             � 
  Sou oriundo(a) de país de língua francesa     � 
  Vivi em França ou  país de língua francesa    � 
  Outro: ________________________________ 
 
11 – Já participou em encontros, cursos ou acções de formação sobre francês para fins 
específicos? 

  Sim     �         Não     � 
Se sim, especifique: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
12 – Acha que precisa ou tem interesse em formação nessa área? 

  Sim     �         Não     � 
Porquê? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
13 – Sentiu dificuldades quando começou a leccionar francês nos cursos profissionais? 

  Sim     �          Não     � 
Porquê?  _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
14 – Na sua opinião, ser professor(a) de francês nos cursos profissionais é: (Pode 
assinalar mais do que uma resposta) 

  Uma experiência interessante     � 
  Um trabalho desmotivante           � 
  Um desafio                                   � 
  Trabalhoso                                   � 
  Compensador tendo em conta os resultados     � 
  Outro___________________________________ 
 
Comentários: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 



PARTE II – O FRANCÊS NOS CURSOS PROFISSIONAIS 
 

1 – Na sua opinião, os seus alunos estão motivados para a aprendizagem do francês? 

  Sim     �     Não     �     Apenas alguns     � 
Porquê? ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
2 – De uma forma geral, considera que, no final do curso os alunos atingem um nível: 

  Fraco   �   Suficiente   �    Bom   �    Muito bom   � 
 
3 – Quais são as principais dificuldades com que se debate nos cursos profissionais? 

  a) Falta de interesse pela disciplina                          � 
  b) Falta de conhecimentos básicos na língua           � 
  c) Indisciplina                                                             �  
  d) Níveis de conhecimentos heterogéneos                � 
  e) Falta de equipamento adequado                           � 
  f) Dificuldade de acesso a materiais adequados       � 
  g) Inexistência de manuais adequados aos cursos   � 
  h) Programas inadequados e/ou pouco explícitos     � 
  i) Falta de colaboração entre os professores             � 
  j) Outro ____________________________________ 
 
Comentários: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
   
4 – Tendo em conta a sua experiência no ensino profissional, pronuncie-se sobre cada 
afirmação, utilizando a seguinte notação: 
 1 – Não tenho opinião / não tenho a certeza 
 2 – Discordo 
 3 – Não concordo nem discordo 
 4 – Concordo em parte 
 5 – Concordo inteiramente 
 
a) O(s) programa(s) de francês devem estar articulados com os conteúdos das disciplinas 
técnicas do(s) curso(s).                                                                           1     2     3     4     5 
 
b) Os objectivos do(s) programa(s) devem ser mais dirigidos para o “saber fazer” do que 
para o “saber”.                                                                                         1     2     3     4     5 
 
c) Os conteúdos lexicais e temáticos devem estar relacionados com as necessidades 
profissionais dos alunos.                                                                         1     2     3     4     5 
 



d) Os alunos de francês devem fazer, nas aulas, simulações  de situações profissionais.                                                                               
1     2     3     4     5 

 
e) Os alunos devem ser avaliados nas diferentes competências, de acordo com as suas 
necessidades profissionais futuras                                                          1     2     3     4     5 
 
f) Os professores de francês devem desenvolver competências transversais 
indispensáveis ao desempenho das tarefas profissionais (ex: autonomia, organização do 
trabalho, trabalho em equipa, etc).                                                          1     2     3     4     5 
 
g) Os professores de francês devem trabalhar em colaboração com os professores das 
disciplinas técnicas, a fim de identificar as necessidades profissionais dos alunos. 
                                                                                                                 1     2     3     4     5 
 
h) Os professores de francês devem conhecer as exigências do mundo empresarial 
quanto às línguas estrangeiras.                                                               1     2     3     4     5 
 
i) Os professores de francês devem apenas fornecer aos alunos uma bagagem linguística 
específica adequada ao seu curso.                                                         1     2     3     4     5 
 
j) Os professores devem consolidar as bases comunicativas e culturais antes de 
desenvolver as competências específicas.                                              1     2     3     4     5 
 
l) Os professores devem criar ou adaptar os materiais didácticos específicos, de acordo 
com as necessidades dos alunos.                                                           1     2     3     4     5 
 
m) Os professores devem fazer uma análise das necessidades comunicativas dos alunos 
no meio profissional.                                                                                1     2     3     4     5 
 
n) A finalidade do francês para fins específicos  (ex: francês do turismo) é dotar os alunos 

do saber-fazer  linguístico necessário ao desempenho das tarefas profissionais futuras.                          
1     2     3     4     5 

 
o) O professor de francês para fins específicos deve ser capaz de elaborar o seu próprio 
programa, com base na análise das necessidades linguísticas dos alunos. 
                                                                                                                 1     2     3     4     5 
 
 
Comentários: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE III: O FRANCÊS NOS CURSOS DE TURISMO 
 

1 – O(s) curso(s) profissional(ais) que lecciona está(ão) organizado(s) segundo o sistema 
modular? 

  Sim     �             Não     � 
 
2 – Se sim, considera o sistema modular facilitador da aprendizagem? 

  Sim     �             Não     � 
 
3 – Na sua opinião, as orientações para a gestão do(s) programa(s) de francês são 
suficientes para a elaboração das planificações a longo, médio e curto prazo? 

  Sim     �             Não     � 
 
Se respondeu Não, especifique: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4 – Considera que esse(s) programa(s) está(ão) adequado(s) às necessidades de 
aprendizagem dos alunos de turismo? 

  Sim     �             Não     � 
 
Se respondeu Não, especifique:___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
5 – Tendo em conta o(s) curso(s) de turismo que lecciona, qual destes skills considera 
mais importante para desenvolver nas aulas? (Assinale apenas uma proposta) 
                                                    
                                                                                     Curso A                  Curso B 
                                                                                 ____________    ______________ 

 a) Ser capaz de compreender produtos orais            �             � 
 b) Ser capaz de compreender textos e documentos 

                escritos em francês                                               �              � 

 c) Ser capaz de falar em francês                           �              � 
 d) Ser capaz de redigir textos e documentos            �              �   
 
6 – Costuma fazer simulações de situações profissionais nas aulas? 

  Sim     �             Não     � 
 
Se sim, exemplifique: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 



 
7 – Costuma organizar a aprendizagem por tarefas que os alunos devem executar? 

  Sim     �             Não     � 
Porquê? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
8 – Assinale de 1 a 6 (da mais frequente para a menos frequente) as seis actividades que 
habitualmente desenvolve nas aulas de francês: 

 a) Debates                                                                 �   
  b) Análise de textos sobre assuntos gerais               �   
  c) Análise de textos relacionados com o curso         �   
  d) Resolução de exercícios de gramática                  �   
  e) Resolução de exercícios de vocabulário               �  
  f) Simulação de situações profissionais                     �   
  g) Traduções                                                              �   
  h) Leitura de textos literários                                      �   
  i) Elaboração de diálogos e outros textos escritos    �    
  j) Pesquisa em livros ou na Internet                           �   
  l) Resposta a questionários e perguntas de 

                          interpretação por escrito                                          �   
  m) Actividades de expressão oral                               �   
  n) Outra   �  ____________________ 
 
Comentários: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9 – Nos cursos de turismo, considera importante abordar questões relacionadas com as 
diferenças culturais entre os povos (abordagem intercultural)? 

 Sim     �             Não     �        Sem opinião     � 

 
10 – Se respondeu sim, dê exemplos de actividades ou temas interculturais que aborda 
com os alunos de turismo.__________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
11 – Em regra, proporciona aos seus alunos processos de aprendizagem diversificados 
(trabalhos de grupo, individuais, de projecto, de pesquisa, etc)? 

  Sim     �             Não     �  



        
Porquê? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
12 – Que tipo de materiais utiliza habitualmente nas suas aulas de francês ? (Pode 
assinalar mais do que uma resposta). 

  a) manuais escolares do ensino secundário         �  
  b) manuais estrangeiros (“methodes”)                  �  
  c) folhetos e outros textos turísticos                      �  
  d) recortes de imprensa                                         �  
  e) documentos das empresas                                �  
  f) textos literários                                                    �  
  g) textos construídos pelo(a) professor(a)              �  
  h) livros auxiliares de aprendizagem 

                           (dicionários, gramáticas, enciclopédias, etc)      � 
  i) material retirado da Internet                                 �  
 
  j) outro ____________________________________ 
 
 
13 – Na sua opinião, há facilidade de acesso a documentos autênticos adequados aos 
cursos de turismo? 

  Sim     �             Não     �  
Se respondeu Sim, dê exemplos__________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
14 – Qual(ais) o(s) recurso(s) que utiliza habitualmente nas aulas? 

  a) Textos escritos                   �  
  b) Gravações áudio                  �  
  c) Gravações vídeo (cinema, televisão)             �  
  d) Gravações vídeo das actividades da aula     �  
  e) Internet                                   � 
  f) Transparências                        �  
  g) Quadro                                        �  
  h) Outro ________________________________ 

 



 
15 – Na sua opinião, os recursos que tem à sua disposição são adequados ao(s) curso(s) 
que lecciona?  

  Sim     �             Não     �  
Se respondeu Não, especifique ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
16 – Indique os instrumentos de avaliação que privilegia nos cursos de turismo: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
17- Considera os estágios importantes para o desenvolvimento das competências 
linguísticas dos alunos? 

Sim     �             Não     �  
Porquê? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
18 – Quando os alunos regressam do(s) estágio(s), nota alguma diferença de atitude da 
parte deles em relação à aprendizagem da língua estrangeira? 

  Sim     �             Não     �  
Especifique. ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19 – Costuma trocar impressões com os orientadores dos alunos nas empresas sobre as 

necessidades linguísticas dos profissionais do sector? 

  Sim     �             Não     �  
Porquê? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

20 - Na sua opinião, os estágios : 

a) dizem respeito apenas às disciplinas técnicas porque trata-se de                   

estágios profissionais                                   � 
b) devem ser tidos em conta por todas as disciplinas  porque cada uma 

desenvolve competências específicas         � 
 
 
O seu  contributo foi muito importante. Obrigada pela colaboração.  
 
Helena Camacho 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 7 
 

Guião de entrevista aos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUIÃO  DE  ENTREVISTA  AOS  PROFESSORES 
 

 
 
Questão inicial:  

 

Enquanto professor(a) de francês dos cursos de turismo, como é que sabe o que 

os alunos devem aprender? 

 

 
Tópicos a abordar: 
 
 

o Programas  (Que programa utiliza para as suas planificações?) 
 
o Vocabulário (Acha que se deve trabalhar vocabulário específico da área 

profissional?) 
 

o Conteúdos gramaticais (Como e quando surgem os conteúdos 
gramaticais?) 

 
o Competências  ( Trabalha mais a oralidade ou a escrita?) 

 
o Estratégias  (Costuma fazer simulações de situações profissionais?) 

 
o Recursos  ( Que tipo de materiais utiliza? Os alunos têm manual?) 

 
o Avaliação  (Que  instrumentos de avaliação utiliza?) 

 
o Dificuldades  (Quais são as principais dificuldades no ensino do francês 

aos cursos de turismo?) 
 

o Interdisciplinaridade  (Costuma trocar impressões com os professores da 
área técnica? E com os professores de inglês?) 

 
o Relação escola / empresa  (Costuma ter contactos com as empresas que 

recebem os alunos?) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 8 
 

Guião de entrevista a empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÃO  DE  ENTREVISTA  A  EMPRESAS 
 
 
 

I – Empresa 
 
1 – Nome da empresa: ………………………………………………………………….. 
 
2 – Ramo de actividade: ………………………………………………………………… 
 
3 – Função do entrevistado: ……………………………………………………………. 
 
 
II – Relação empresa / instituição de formação 
 
1 – Alunos estagiários (cursos / instituições) ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2 – Como se estabeleceram os primeiros contactos entre a instituição de formação e a 
empresa, com vista à admissão dos alunos estagiários? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
3 – Conhece os planos de estudos e/ou os conteúdos programáticos dos cursos a que os 
alunos estagiários pertencem? …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4 – Costuma ter reuniões com os coordenadores dos cursos e/ou os professores dos alunos 
estagiários? Se sim, quando e com que objectivos? ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
5 – Na sua opinião, de que forma podem as empresas de turismo contribuir para a 
formação profissional dos alunos dos cursos profissionais? …………….......................... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
6 – Que balanço faz da colaboração entre a sua empresa e a instituição de formação dos 
alunos estagiários? ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
7 – Tendo em conta a experiência da sua empresa no acolhimento de alunos estagiários, 
recomendaria a outras empresas do sector que procedessem da mesma forma? ………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 



 
III – Necessidades comunicativas em língua estrangeira / francês 
 
1 – Que línguas estrangeiras são mais utilizadas neste sector de actividade? …………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2 – Pode dar-me exemplos de situações correntes em que a língua estrangeira /francês é 
necessária e/ou utilizada na sua empresa? ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
3 – Com que frequência ocorrem essas situações? ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4 – Em regra geral, os vossos funcionários precisam mais de falar, ler ou escrever em 
língua estrangeira? ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
5 – Quando a empresa contrata um funcionário (especificar funções), que importância é 
dada aos seus conhecimentos em língua estrangeira / francês? …………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
6 – Em geral, os jovens saídos dos cursos profissionais de turismo revelam conhecimentos 
em língua estrangeira / francês suficientes e adequados ao desempenho das suas funções? 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
7 - Se não, que aspectos deveriam ser mais trabalhados nas instituições de formação? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
8 – Se existissem cursos de formação em línguas estrangeiras vocacionados para o turismo, 
recomendaria a sua frequência aos funcionários da sua empresa? …………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATA: ……./ ……../ ……….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 9 
 

Apresentação de resultados: inquérito por questionário a alunos dos 
cursos de turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A ALUNOS DOS CURSOS DE TURISMO 
 
 

Idade 
 

Cursos 15-17 18-21 22-25 
THRA 11 5 -- 
TAV 6 18 3 
TTIT 13 20 -- 
TAB 1 13 3 
RH 9 37 6 

Totais 40 93 12 
% 28 64 8 

 
 

Assinale os anos em que estudou francês antes de ingressar num curso 
profissional 

 
Curso Nunca 

teve 
1 ano 

(7º/ 9º/ 10º) 
3 anos 
(7º - 9º) 

4 anos  
(7º - 10º) 

5 anos 
(5º - 9º ) 

THRA 3 4 6 2 1 
TAV 6 5 12 4 -- 
TTIT 4 8 16 3 2 
TAB 6 2 6 2 1 
RH 9 13 17 13 -- 

Totais 28 32 57 24 4 
% 19 22 39 17 3 

 
 
 

PARTE I 
 

Aprendizagem das línguas estrangeiras e actividade profissional 
 
 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
1- A aprendizagem das 
línguas estrangeiras (LE) faz 
parte do plano curricular do 
seu curso. Tendo em conta a 
sua futura actividade 
profissional, considera que 
essa aprendizagem é 
importante: 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
1 



Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
2 - O francês é uma dessas 
línguas. Tendo em conta a 
sua futura actividade 
profissional, considera que a 
aprendizagem dessa língua é 
importante: 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

135 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

93 
7 
 

 
3 – Assinale a afirmação com 
a qual mais se identifica: 
 
a) Só preciso de saber inglês             
b) Só preciso de saber francês          
c) Só preciso de saber 
português        
d) Preciso de saber várias 
línguas        
 

 
 
 
 

3 
- 
 
- 
 

13 

 
 
 
 

1 
- 
 

2 
 

24 

 
 
 
 

1 
- 
 

1 
 

31 

 
 
 
 

3 
- 
 
- 
 

14 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

52 

 
 
 
 

8 
- 
 

3 
 

134 

 
 
 
 

6 
- 
 

2 
 

92 

 
4 - Para a sua actividade 
profissional, considera mais 
útil: (Dê apenas uma resposta) 
 
a) Ser capaz de compreender 
os estrangeiros                  
b) Ser capaz de compreender 
textos e documentos escritos 
em LE    
c) Ser capaz de falar em 
língua estrangeira                
d) Ser capaz de redigir textos 
e documentos em LE           
e) Saber português    
 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 

1 
 

5 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 

4 
 

13 
 

1 
3 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

2 
 

21 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 

3 
 

16 
 

1 
- 

 
 
 
 
 

21 
 
 
 

6 
 

38 
 

7 
- 

 
 
 
 
 

52 
 
 
 

16 
 

93 
 

9 
3 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 

9 
 

54 
 

5 
2 

 
5 – As seguintes situações 
podem ocorrer num contexto 
profissional do turismo. 
Considerando o seu curso, 
assinale as situações em que 
poderá aplicar os seus 
conhecimentos de LE 
(máximo 5 respostas): 
 
a) Obter e dar informações 
aos turistas estrangeiros            
b) Registar mensagens e 
informações dadas em LE          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 

38 



c) Redigir faxes, cartas, e-
mails                                            
d) Falar ao telefone com 
estrangeiros                                    
e) Consultar / pesquisar 
documentos / informação em 
LE    
f) Receber / acompanhar 
turistas estrangeiros  
g) Participar em reuniões com 
estrangeiros   
h) Deslocar-se ao estrangeiro 
com clientes 
 

 
10 

 
11 

 
 

3 
 

12 
 

3 
 

3 

 
15 

 
19 

 
 

9 
 

20 
 

12 
 

17 

 
9 
 

15 
 
 

10 
 

26 
 

9 
 

16 

 
2 
 

11 
 
 

5 
 

14 
 

1 
 

6 
 

 
36 

 
45 

 
 

11 
 

34 
 

10 
 

9 
 

 
72 

 
102 

 
 

38 
 

106 
 

35 
 

51 

 
50 

 
70 

 
 

26 
 

73 
 

24 
 

35 
 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
6 – Tendo em conta os seus 
conhecimentos sobre o sector 
do turismo, pronuncie-se 
sobre cada afirmação, 
utilizando a seguinte notação:  
 
1 – Não tenho opinião / não 
tenho a certeza 
2 – Discordo 
3 – Não concordo nem 
discordo 
4 – Concordo em parte 
5 – Concordo inteiramente 
 
a) Ter bons conhecimentos 
em LE pode ajudar-me no 
meu dia-a-dia profissional.    

1 
2 
3 
4 
5   
                                                          

b) Ter bons conhecimentos 
em LE pode ajudar-me a obter 
um emprego no sector do 
turismo.      

1 
2 
3 
4 
5      
                                        

c) Não vou precisar de ter 
conhecimentos em LE.  

1 
2 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
3 

13 
 
 
 
 
 
- 
- 
1 
1 

14 
 
 
 
- 

13 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
- 
2 
2 

22 
 
 
 
 
 
- 
- 
2 
7 

18 
 
 
 

1 
21 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
- 
1 
4 

27 
 
 
 
 
 
- 
- 
3 
7 

23 
 
 
 

1 
26 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
1 
2 

14 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
3 

14 
 
 
 
- 

15 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
5 

47 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
9 

43 
 
 
 

3 
47 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
- 
4 

16 
123 

 
 
 
 
 
- 
- 
6 

27 
112 

 
 
 

5 
122 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
0 
3 

11 
85 

 
 
 
 
 

0 
0 
4 

19 
77 

 
 
 

3 
84 
6 



4 
5 
 

d) Mesmo sem saber LE, 
posso desempenhar as 
minhas funções. 

1 
2 
3 
4 
5 
 

e) Saber francês pode ser 
uma vantagem em termos 
profissionais.   

1 
2 
3 
4 
5   

 

- 
1 
 
 
 

 
2 
4 
6 
4 
- 
 
 
 
 
- 
- 
1 
7 
8 
 

- 
3 
 
 
 

 
- 
7 

10 
10 
- 
 
 
 
 

1 
- 
3 
8 

15 

2 
2 
 
 
 

 
3 
7 
6 

13 
4 
 
 
 
 
- 
1 
4 

15 
13 

 

1 
- 
 
 
 

 
- 
2 
5 
8 
2 
 
 
 
 
- 
1 
1 
7 
8 
 

- 
1 
 
 
 

 
- 

16 
16 
19 
1 
 
 
 
 
- 
- 
4 

24 
24 

3 
7 
 
 
 

 
5 

36 
43 
54 
7 
 
 
 
 

1 
2 

13 
61 
68 

 

2 
5 
 
 
 

 
3 

25 
30 
37 
5 
 
 
 
 

1 
1 
9 

42 
47 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
7 – Já realizou estágio(s) ou 
trabalhou no sector do 
turismo? 
 
Sim   
Não 
 
(Se respondeu Não, passe 
para a Parte II) 
 

 
 
 
 
 
- 

16 

 
 
 
 
 

1 
26 

 
 
 
 
 

13 
20 

 
 
 
 
 

15 
2 

 
 
 
 
 

38 
14 

 
 
 
 
 

67 
78 

 
 
 
 
 

46 
54 

 
8 – Enquanto estagiou ou 
trabalhou neste sector, teve 
oportunidade de aplicar os 
seus conhecimentos de LE ? 
 
Sim   
Não     
 
(Se respondeu Não, passe 
para a Parte II) 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

1 
- 

 
 
 
 
 
 

5 
8 

 
 
 
 
 
 

12 
3 

 
 
 
 
 
 

37 
1 

 
 
 
 
 
 

55 
12 

 
 
 
 
 
 

82 
18 

 
9 - Que língua(s) 
estrangeira(s) utilizou ? 
 
a) Inglês         
b) Francês    
c) Outra (espanhol) 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

1 
- 
- 

 
 
 
 

5 
- 
- 

 
 
 
 

12 
2 
- 

 
 
 
 

36 
31 
20 

 
 
 
 

54 
32 
20 

 
 
 
 

98 
58 
36 



 
10 – Dê exemplos de 
situações em que utilizou os 
seus conhecimentos de LE. 
 

 
TAV ; TTIT; TAB: 
Atendimento ao cliente (informações ao balcão ou 
serviço de restauração /bar) 
 
RH: 
Atendimento ao cliente (informações, telefone, 
despertar, recados, check-in, check-out). 
Reservas (ao balcão, por telefone e e-mail) 
 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
11 – Nas situações que 
descreveu, ao utilizar a(s) 
língua(s) estrangeira(s), 
sentiu-se: 
 (Pode assinalar mais do que 
uma resposta): 
 
a) Confiante                   
b) Acanhado(a)                
c) Preparado(a)               
d) Inseguro(a)                  
e) À-vontade                    
f) Incapaz de resolver a 
situação       

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
4 
1 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
5 
1 
9 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
8 
7 

16 
1 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
13 
8 

30 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 
24 
15 
55 
4 
2 

 
12 – Na sua opinião, o que 
contribuiu para esse(s) 
estado(s) de espírito? 
 

 
Aspectos positivos: 
Gosto pela(s) LE(s) 
Conhecimentos na(s) LE(s) 
Clientes/ colegas puseram à-vontade / revelaram 
simpatia ou ajudaram 
Já conheciam o tipo de trabalho (experiência) 
Já conheciam o local de trabalho 
Confiança nas suas capacidades  
 
Aspectos negativos 
Pouco à-vontade a falar 
Inexperiência / falta de prática 
Falta de conhecimentos 
Insegurança / nervosismo / medo de errar 
Estar sozinho perante o cliente / a desempenhar as 
tarefas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II 
 

Ensino-aprendizagem do francês nos cursos profissionais 
 
 

 
Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 

 
1 – Frequentou aulas de 
francês antes de ingressar no 
curso profissional? 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 
 

13 
3 

 
 
 
 
 

21 
6 

 
 
 
 
 

29 
4 

 
 
 
 
 

11 
6 

 

 
 
 
 
 

43 
9 

 
 
 
 
 

117 
28 

 
 
 
 
 

81 
19 
 

 
2 - Compare as aulas de 
francês que teve 
anteriormente com as do 
curso profissional que 
frequenta. Assinale a(s) 
afirmação(ões) que 
corresponde(m) à sua opinião: 
 
a) O método de ensino é 
parecido. 
Sim 
Não 
 
b) Faço exercícios 
semelhantes. 
Sim 
Não 
 
c) Os assuntos são mais 
interessantes. 
Sim 
Não 
 
d) Os materiais são mais 
atractivos. 
Sim 
Não 
 
e) A maneira de avaliar é 
diferente. 
Sim 
Não 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
6 
 
 
 

7 
4 
 
 
 

7 
4 
 
 
 

7 
4 
 
 
 

9 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
7 
 
 
 

19 
1 
 
 
 

11 
9 
 
 
 

10 
10 

 
 
 

18 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
12 

 
 
 

19 
6 
 
 
 

15 
10 

 
 
 

13 
12 

 
 
 

24 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
4 
 
 
 

11 
- 
 
 
 

6 
5 
 
 
 

5 
6 
 
 
 

7 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
20 

 
 
 

30 
11 

 
 
 

32 
9 
 
 
 

27 
14 

 
 
 

32 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
49 

 
 
 

86 
22 

 
 
 

71 
37 

 
 
 

62 
46 

 
 
 

90 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
45 

 
 
 

80 
20 

 
 
 

66 
34 

 
 
 

57 
43 

 
 
 

83 
17 

 
 



Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
3 – Pense agora nas aulas de 
francês que tem actualmente. 
Assinale as 6 actividades mais 
frequentes. 
 
a) Debates 
b) Análise de textos sobre 
assuntos gerais 
c) Análise de textos 
relacionados com o curso 
d) Resolução de exercícios de 
gramática 
e) Resolução de exercícios de 
vocabulário 
f) Simulação de situações 
profissionais 
g) Traduções 
h) Leitura de textos literários 
i) Elaboração de diálogos e 
outros textos escritos 
j) Pesquisa em livros ou na 
Internet 
l) Resposta a questionários e 
perguntas de interpretação por 
escrito 
m) Actividades de expressão 
oral 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

12 
 

16 
 

13 
 

14 
 

1 
16 
3 
 

7 
 
- 
 
 

5 
 

4 

 
 
 
 
 
 
- 
 

9 
 

11 
 

27 
 

25 
 

15 
25 
3 
 

15 
 

9 
 
 

11 
 

13 

 
 
 
 
 
 

1 
 

26 
 

15 
 

27 
 

27 
 

10 
28 
14 

 
20 

 
6 
 
 

12 
 

13 

 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

13 
 

17 
 

16 
 

9 
11 
6 
 

2 
 

3 
 
 

6 
 

10 

 
 
 
 
 
 

1 
 

15 
 

45 
 

50 
 

47 
 

42 
18 
11 

 
31 

 
9 
 
 

9 
 

29 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 

64 
 

100 
 

134 
 

129 
 

77 
98 
37 

 
75 

 
27 

 
 

43 
 

69 

 
 
 
 
 
 

3 
 

44 
 

69 
 

92 
 

89 
 

53 
68 
26 

 
52 

 
19 

 
 

30 
 

48 

 
4 – Das 12 actividades acima 
indicadas, destaque as que, 
na sua opinião, mais 
contribuem para a sua 
aprendizagem do francês 
 
a) Debates 
b) Análise de textos sobre 
assuntos gerais 
c) Análise de textos 
relacionados com o curso 
d) Resolução de exercícios de 
gramática 
e) Resolução de exercícios de 
vocabulário 
f) Simulação de situações 
profissionais 
g) Traduções 
h) Leitura de textos literários 
i) Elaboração de diálogos e 
outros textos escritos 
j) Pesquisa em livros ou na 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

4 
 

5 
 

7 
 

6 
 

2 
11 
1 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

6 
 

10 
 

15 
 

16 
14 
4 
 

10 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

7 
 

4 
 

12 
 

21 
 

4 
22 
5 
 

14 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

6 
 

11 
 

9 
 

6 
9 
2 
 

4 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

5 
 

20 
 

16 
 

19 
 

35 
19 
6 
 

9 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

19 
 

41 
 

56 
 

70 
 

63 
75 
18 

 
42 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

13 
 

28 
 

39 
 

48 
 

43 
52 
12 

 
29 

 
7 



l) Resposta a questionários e 
perguntas de interpretação por 
escrito 
m) Actividades de expressão 
oral 
 

 
 

3 
 

7 

 
 

2 
 

10 

 
 

4 
 

11 

 
 

3 
 

7 

 
 

5 
 

31 

 
 

17 
 

66 

 
 

12 
 

46 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
5 – Usando a mesma lista, 
assinale aquelas de que gosta 
mais: 
 
a) Debates 
b) Análise de textos sobre 
assuntos gerais 
c) Análise de textos 
relacionados com o curso 
d) Resolução de exercícios de 
gramática 
e) Resolução de exercícios de 
vocabulário 
f) Simulação de situações 
profissionais 
g) Traduções 
h) Leitura de textos literários 
i) Elaboração de diálogos e 
outros textos escritos 
j) Pesquisa em livros ou na 
Internet 
l) Resposta a questionários e 
perguntas de interpretação por 
escrito 
m) Actividades de expressão 
oral 
 

 
 
 
 
 
- 
 

2 
 

2 
 

3 
 
- 
 

3 
4 
- 
 

4 
 

1 
 
 

4 
 

4 
 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

4 
 

7 
 

6 
 

13 
8 
1 
 

2 
 

5 
 
 

1 
 

8 
 

 
 
 
 
 

1 
 

4 
 

2 
 

9 
 

6 
 

2 
14 
5 
 

7 
 

4 
 
 

5 
 

3 

 
 
 
 
 

2 
 
- 
 

1 
 

4 
 

3 
 

7 
6 
2 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 

4 
 

2 
 

7 
 

11 
 

12 
 

27 
8 
4 
 

7 
 

3 
 
 

2 
 

23 

 
 
 
 
 

8 
 

10 
 

16 
 

34 
 

27 
 

52 
40 
12 

 
21 

 
14 

 
 

14 
 

40 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 

7 
 

11 
 

23 
 

19 
 

36 
28 
8 
 

14 
 

10 
 
 

10 
 

28 

 
6 - Se pudesse, que 
experiência(s) gostaria de 
vivenciar para adquirir mais 
conhecimentos em francês?  
 
a) Fazer um estágio / curso 
num país de língua francesa 
b) Ter contactos pessoais com 
falantes de francês  
c) Frequentar um curso de 
francês num instituto 
d) Trocar mensagens / 
correspondência em francês 
e) Ter um(a) professor(a) 
francês(a) 
f) Fazer pesquisas na Internet 
em francês 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

6 
 

4 
 

4 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

22 
 

19 
 

8 
 

6 
 

2 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

29 
 

10 
 

10 
 

8 
 

3 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

9 
 

4 
 

4 
 

1 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

53 
 

27 
 

16 
 

16 
 

5 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

123 
 

71 
 

42 
 

38 
 

11 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

85 
 

49 
 

29 
 

26 
 

8 
 

9 



g) Ver filmes ou CDRoms                               2 7 4 
 

1 
 

10 
 

24 
 

17 
 

 
7 – Na sua opinião, aprende 
melhor a língua francesa 
quando: (Pode assinalar no 
máximo três respostas) 
 
a) Compreende os objectivos 
das tarefas propostas 
b) Reconhece a utilidade dos 
conteúdos propostos 
c) Vê que está a progredir 
d) O(a) professor(a) apoia nas 
tarefas 
e) O ambiente nas aulas é 
descontraído 
f) As aulas são práticas 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

3 
7 
 

11 
 

11 
7 

 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 

8 
13 

 
12 

 
10 
17 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 

12 
17 

 
19 

 
13 
10 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

6 
9 
 

7 
 

9 
5 

 
 
 
 
 
 
 

34 
 

10 
27 

 
32 

 
18 
30 

 
 
 
 
 
 
 

86 
 

39 
73 

 
81 

 
61 
69 

 
 
 
 
 
 
 

59 
 

27 
50 

 
56 

 
42 
48 

Questões THRA TAV TTIT TAB RH Totais % 
 
8 – O que o/a pode 
desmotivar na aprendizagem 
da língua é: (Pode assinalar 
no máximo três respostas) 
 
a) Não conseguir acompanhar 
a matéria 
b) Não ver utilidade no que é 
ensinado  
c) Não gostar da matéria 
d) Não lhe agradar o método 
de ensino do(a) professor(a)  
e) Não gostar do ambiente 
das aulas  
f) Não ter bons resultados                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

7 
 

4 
11 

 
8 
 

10 
- 

 
 
 
 
 
 
 

19 
 

5 
16 

 
16 

 
4 

11 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 

12 
17 

 
19 

 
13 
10 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

6 
8 
 

7 
 

3 
6 

 
 
 
 
 
 
 

40 
 

12 
25 

 
29 

 
18 
17 

 
 
 
 
 
 
 

101 
 

39 
77 

 
79 

 
48 
44 

 
 
 
 
 
 
 

70 
 

27 
53 

 
54 

 
33 
30 

 
 
9 – Na sua opinião, o que 
aprende nas aulas de francês 
está relacionado com os 
conteúdos das disciplinas 
técnicas do seu curso? 
 
Sim 
Não 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 
2 

 
 
 
 
 
 
 

25 
2 

 
 
 
 
 
 
 

28 
5 

 
 
 
 
 
 
 

16 
1 

 
 
 
 
 
 
 

50 
2 

 
 
 
 
 
 
 

133 
12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

92 
8 



10 – Tendo em conta os seus 
conhecimentos actuais em 
francês, avalie o seu nível 
numa escala de 1 a 5 (igual à 
do Ensino Básico): 
 
a) Compreendo o que me 
dizem em francês  
           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
 
b) Sou capaz de fazer e de 
responder a perguntas orais  
            1 
             2 
            3 
            4 
            5 
 
c) Consigo ler e compreender 
textos e outros documentos 
escritos   
             1 
             2 
             3 
              4 
              5 
 
d) Sou capaz de escrever 
textos sobre vários assuntos    
               1 
              2 
              3 
              4 
              5 
 
e) Consigo manter uma 
conversação     
                1 
               2 
               3 
               4 
               5 
 
f) Tenho um vocabulário 
variado e sei adaptá-lo às 
situações    
                  1 
                 2 
                 3 
                 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
9 
2 
2 
 
 
 

2 
7 
4 
2 
1 
 
 
 
 
- 
5 
8 
2 
1 
 
 
 

4 
7 
4 
1 
- 
 
 
 

3 
9 
2 
2 
- 
 
 
 
 

4 
8 
4 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
2 

16 
9 
- 
 
 
 
- 
8 

10 
7 
2 
 
 
 
 

1 
3 

15 
5 
3 
 
 
 

1 
10 
14 
1 
1 
 
 
 

2 
7 
9 
9 
- 
 
 
 
 

4 
9 

13 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
5 

16 
8 
2 
 
 
 

2 
10 
13 
6 
2 
 
 
 
 

1 
3 

16 
10 
3 
 
 
 

2 
13 
14 
2 
2 
 
 
 

5 
13 
11 
2 
2 
 
 
 
 

3 
13 
14 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

11 
2 
1 
 
 
 

1 
9 
5 
2 
- 
 
 
 
 

1 
4 
4 
7 
1 
 
 
 

5 
10 
2 
- 
- 
 
 
 

4 
10 
3 
- 
- 
 
 
 
 

4 
8 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
7 

24 
16 
4 
 
 
 

3 
13 
22 
11 
3 
 
 
 
 

2 
8 

22 
14 
6 
 
 
 

6 
22 
17 
4 
3 
 
 
 

6 
18 
22 
4 
2 
 
 
 
 

12 
20 
15 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
18 
76 
37 
9 
 
 
 

8 
47 
54 
28 
8 
 
 
 
 

5 
23 
65 
38 
14 

 
 
 

18 
62 
51 
8 
6 
 
 
 

20 
57 
47 
17 
4 
 
 
 
 

27 
58 
49 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
12 
53 
26 
6 
 
 
 

6 
32 
37 
19 
6 
 
 
 
 

3 
16 
45 
26 
10 

 
 
 

12 
43 
35 
6 
4 
 
 
 

14 
39 
32 
12 
3 
 
 
 
 

19 
40 
33 
6 



                 5 
 
g) Conheço o vocabulário 
ligado à minha área e aplico-o  
                 1 
                 2 
                 3 
                 4 
                 5                                                                
 
            

- 
 

 
 

3 
6 
6 
1 
- 

- 
 

 
 

4 
7 

14 
1 
1 

2 
 

 
 

7 
11 
10 
3 
2 

- 
 

 
 

1 
6 
6 
3 
1 
 

 

1 
 

 
 

4 
13 
17 
15 
3 

3 
 

 
 

19 
43 
53 
23 
7 

2 
 

 
 

13 
30 
36 
16 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 10 
 

Apresentação de resultados: inquérito por questionário a professores 
de francês dos cursos profissionais 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A PROFESSORES DE FRANCÊS DOS 
CURSOS PROFISSIONAIS 

 
PARTE I 

 
Caracterização do(a) professor(a) colaborador(a) 

 
 

1 - Idade 
25-30 31-39 46-50 

1 4 1 
 
 

2 – Escola ou instituição 
 

Escola vocacional (hotelaria e turismo) 1 
Escola profissional privada 2 
Escola profissional estatal 1 
Centro de formação profissional estatal 1 
Centro de formação profissional privado 1 

 
 
3 – Habilitações académicas 
 

Português – Francês 
 

5  
Licenciatura 
 Gestão de empresas turísticas 

 
1 

Outro 
diploma 

 

Hautes Études de l’Alliance 
Française (Paris) 

 
1 

 
 
4 – Habilitações profissionais 
 

Profissionalização no ensino 
 

5 

Formação pedagógica (CAP) 
 

1 

 
 
5 – Cargo(s) ou função(ões) que exerce 
 

Funções docentes 6 
Assessor(a) do Conselho Executivo 1 
Coordenador(a) de Curso / Departamento 2 



6 – Anos de serviço docente 
 

1- 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 
1 3 1 1 

 
 

7 – Anos de serviço no ensino profissional 
 

1- 5 6 - 10 
3 3 

 
 
8 – No ensino profissional, exerce as suas funções docentes 
 

A tempo inteiro 
 

4 

A tempo parcial (em acumulação com o 
ensino regular / outra instituição) 
 

 
2 

 
 
9 – Em que curso(s) profissional(ais) lecciona ou já leccionou a disciplina de 
Francês? 
 
Cabeleireiro 
Serviços Comerciais 
Hotelaria e Restauração (Cozinha; Restaurante/ Bar; Alimentação e Bebidas; 
Pasteleiro) 
Hotelaria e Turismo (Recepcionista de Hotel; Agência de Viagens; Hotelaria, 
Recepção e Atendimento; Turismo e Informação Turística) 

 
 

10 – Onde aprendeu francês? (Pode dar mais do que uma resposta) 
 

Na escola e na faculdade em Portugal 3 
Em institutos e/ou escolas de línguas 2 
Em casa com a família 1 
Oriundo(a) de país de língua francesa / viveu 
em França 

3 

 
 
11 – Já participou em encontros, cursos ou acções de formação sobre FFE? 
 
Sim: 4 

 
Se Sim, especifique: 
Utilização dos meios multimédia em FLE 
Portfolio e novos programas de francês do ME 
Français langue étrangère 



Formação de formadores em língua francesa (Cavillam) 
 
12 – Acha que precisa ou tem interesse em formação nessa área? 
 
Sim: 6 

 
Porquê? 
Actualização profissional 
Complemento da formação universitária 
 
 
13 – Sentiu dificuldades quando começou a leccionar francês nos cursos 
profissionais? 
 
Sim: 3 
 
Porquê? 
Falta de vocabulário específico 
Dificuldade na elaboração dos exercícios 
Heterogeneidade de níveis de conhecimento  
Falta de motivação dos alunos 
 
Não: 3 
 
Porquê? 
Programas pouco específicos 
 

 
14 - Na sua opinião, ser professor(a) de francês nos cursos profissionais é: (Pode 
assinalar mais do que uma resposta) 
 

Uma experiência interessante 6 
Um desafio 5 
Compensador tendo em conta os resultados 2 
Trabalhoso 2 

 
Comentários: 

 
“ É sempre compensador conseguir mostrar a importância que o francês tem no 
mundo do trabalho a uma população escolar à partida pouco motivada para o 
francês, tanto como uma ferramenta de trabalho, de comunicação, como uma 
mais-valia pessoal.” 
 
“Trabalhoso porque é necessário pesquisar muito e adaptar/ elaborar conteúdos 
de manuais franceses, portanto para alunos franceses, de modo a torná-los 
adequados ao nível linguístico dos nossos formandos.” 
 
 

 



PARTE II 
 

O francês nos cursos profissionais 
 
 

Questões Respostas 
 
1 - Na sua opinião, os seus alunos estão motivados para a 
aprendizagem do francês? 
 
Não 
Apenas alguns 
 
Porquê: 
Fracos conhecimentos  
Língua considerada de difícil aprendizagem 
Não é língua de primeira escolha 
Alguns alunos não entendem a utilidade da sua aprendizagem 
 

 
 
 
 

1 
5 

 

 
2 - De uma forma geral, considera que, no final do curso os alunos 
atingem um nível 
 
Suficiente 
Bom 

 
 

 
 

5 
1 
 

 
3 - Quais são as principais dificuldades com que se debate nos cursos 
profissionais? 
 
a) Falta de interesse pela disciplina                           
b) Falta de conhecimentos básicos na língua    
c) Indisciplina 
d) Níveis de conhecimento heterogéneos                 
e) Falta de equipamento adequado   
f) Dificuldade de acesso a materiais adequados       
g) Inexistência de manuais adequados aos cursos 
h) Programas inadequados e/ou pouco explícitos      
i) Falta de colaboração entre os professores                                              

 
 
 
 

4 
4 
- 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
 

 
4 - Tendo em conta a sua experiência no ensino profissional, 
pronuncie-se sobre cada afirmação, utilizando a seguinte notação: 
 1 – Não tenho opinião / não tenho a certeza 
 2 – Discordo 
 3 – Não concordo nem discordo 
 4 – Concordo em parte 
 5 – Concordo inteiramente 
 
a) O(s) programa(s) de francês devem estar articulados com os 
conteúdos das disciplinas técnicas do(s) curso(s).                                            

4 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
5 



b) Os objectivos do(s) programa(s) devem ser mais dirigidos para o 
“saber fazer” do que para o “saber”.          

2 
3 
4 
5          
 

c) Os conteúdos lexicais e temáticos devem estar relacionados com 
as necessidades profissionais dos alunos. 

4 
5           
 

d) Os alunos de francês devem fazer, nas aulas, simulações de 
situações profissionais.     

5       
 

e) Os alunos devem ser avaliados nas diferentes competências, de 
acordo com as suas necessidades profissionais futuras. 

4 
5                  
 

f) Os professores de francês devem desenvolver competências 
transversais indispensáveis ao desempenho das tarefas profissionais 
(ex: autonomia, organização do trabalho, trabalho em equipa, etc) 

3 
4 
5                       
 

g) Os professores de francês devem trabalhar em colaboração com os 
professores das disciplinas técnicas, a fim de identificar as 
necessidades profissionais dos alunos. 

4 
5 
 

h) Os professores de francês devem conhecer as exigências do 
mundo empresarial quanto às línguas estrangeiras.      

4 
5      
 

i) Os professores de francês devem apenas fornecer aos alunos uma 
bagagem linguística específica adequada ao seu curso.     

2 
4                  
 

j) Os professores devem consolidar as bases comunicativas e 
culturais antes de desenvolver as competências específicas.         

3 
4 
5        
 

l) Os professores devem criar ou adaptar os materiais didácticos 
específicos, de acordo com as necessidades dos alunos.   

4 
5                                                                                                           

 
 

1 
1 
1 
3 
 
 
 

2 
4 
 
 
 

6 
 
 
 

1 
5 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
 
 
 

2 
4 
 
 
 

3 
3 
 
 
 

5 
1 
 
 
 

1 
3 
2 
 
 
 

3 
3 



m) Os professores devem fazer uma análise das necessidades 
comunicativas dos alunos no meio profissional.     

4 
5                                                         

 
n) A finalidade do francês para fins específicos (ex: francês do 
turismo) é dotar os alunos do saber-fazer linguístico necessário ao 
desempenho das tarefas profissionais futuras.    

4 
5                              
 

o) O professor de francês para fins específicos deve ser capaz de 
elaborar o seu próprio programa, com base na análise das 
necessidades linguísticas dos alunos. 

5 
 

Comentários: 
“Só podemos desenvolver as competências específicas quando as 
bases comunicativas forem consolidadas porque os futuros 
profissionais do turismo têm contactos próximos com turistas que 
ultrapassam o mero contacto profissional, daí o desenvolvimento de 
competências específicas por si só ser insuficiente para um bom 
desempenho profissional.” 
       

 
 

2 
4 
 
 
 
 

3 
3 
 
 
 
 

6 

 
 
 

PARTE III 
 

O francês nos cursos de turismo 
 
 

Questões Respostas 
 
1 – O(s) curso(s) profissional(ais) que lecciona está(ão) organizado(s) 
segundo o sistema modular? 
 
Sim 
Não 
 

 
 
 
 

5 
1 

 
2 – Se sim, considera o sistema modular facilitador da aprendizagem? 
 
Sim 
 

 
 
 

5 

 
3 – Na sua opinião, as orientações para a gestão do(s) programa(s) 
de francês são suficientes para a elaboração das planificações a 
longo, médio e curto prazo? 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 
 

2 
4 



Se respondeu Não, especifique: 
Orientações pouco específicas, demasiado gerais ou vagas 
Não se adaptam facilmente, tendo em conta a heterogeneidade dos 
conhecimentos de base 
 

 
 
 
 

 
 
4 – Considera que esse(s) programa(s) está(ão) adequado(s) às 
necessidades de aprendizagem dos alunos de turismo? 
 
Sim 
Não 
 
Se respondeu Não, especifique: 
Programa pouco específico, demasiado vago 
Exige uma adaptação dos conteúdos ao perfil dos alunos 
Contempla pouco a exploração de cenários profissionais 
  

 
 
 
 

3 
3 
 

 
5 – Tendo em conta o(s) curso(s) de turismo que lecciona, qual destes 
skills considera mais importante para desenvolver nas aulas? 
(Assinale apenas uma proposta) 
                                                    
Cozinha;  Agência de Viagens: 
b) Ser capaz de compreender textos e documentos escritos em 
francês 
 
Restaurante/ Bar; Turismo e Informação Turística: 
c) Ser capaz de falar francês 
 
Recepcionista de Hotel; Alimentação e Bebidas: 
a) Ser capaz de compreender produções orais 
c) Ser capaz de falar francês 
 

 

 
6 - Costuma fazer simulações de situações profissionais nas aulas? 
 
Sim 
 
Se sim, exemplifique: 
Recepção e atendimento ao público  
Dar informações (serviços do hotel, locais a visitar, endereços e 
caminhos) 
Preencher formulários, receber e enviar e-mails e faxes 
Atender o telefone 
Executar pedidos de clientes 
Fazer sugestões aos clientes (visitas, viagens, ementas) 
 
Comentários: 
Com base nas aulas de Prática Simulada 
Com base no visionamento de situações ou leitura de diálogos de 
cenários profissionais 
 
 

 
 
 

6 
 



 
7 – Costuma organizar a aprendizagem por tarefas que os alunos 
devem executar? 
 
Sim 
 
Porquê: 
Melhor visualização do cumprimento dos objectivos 
Facilita o processo de ensino - aprendizagem  
Envolvimento construtivo do aluno na sua aprendizagem 
 

 
 
 
 

6 

 
8 – Assinale de 1 a 6 (da mais frequente para a menos frequente) as 
seis actividades que habitualmente desenvolve nas aulas de francês: 
 
a) Debates    
b) Análise de textos sobre assuntos gerais 
c) Análise de textos relacionados com o curso 
d) Resolução de exercícios de gramática 
e) Resolução de exercícios de vocabulário 
f) Simulação de situações profissionais 
g) Traduções 
h) Leitura de textos literários 
i) Elaboração de diálogos e outros textos escritos 
j) Pesquisa em livros ou na Internet 
l) Resposta a questionários e perguntas de interpretação por escrito 
m) Actividades de expressão oral 
 
Comentários: 
Resolução de exercícios de gramática sempre que o aluno necessitar 
Desenvolvimento das competências comunicativas, tendo em conta as 
necessidades da profissão 
 

 
 
 
 
- 
- 

1 1 1 5 6 
3 3 6 

2 2 4 5 6 
2 2 3 4 4 5 

5 5 
- 

2 3 3 4 
6 6 
1 5 

1 1 2 4 4 6 

 
9 - Nos cursos de turismo, considera importante abordar questões 
relacionadas com as diferenças culturais entre os povos (abordagem 
intercultural)? 
 
Sim 
Sem opinião 
 

 
 
 
 
 

5 
1 

 
10 – Se respondeu sim, dê exemplos de actividades ou temas 
interculturais que aborda com os alunos de turismo. 
 
Actividades:  
Visionamento de filmes 
 
Temas: 
Tradições 
Gastronomia 
Música 
União Europeia 
Imigração / Emigração 

 



 
11 – Em regra, proporciona aos seus alunos processos de 
aprendizagem diversificados (trabalhos de grupo, individuais, de 
projecto, de pesquisa, etc)? 
 
Sim 
 
Porquê: 
Para fomentar o trabalho em equipa (desenvolver atitudes 
colaborativas) 
Para motivar 
Para uma maior participação no processo de aprendizagem 
 

 
 
 
 
 

6 

 
12 - Que tipo de materiais utiliza habitualmente nas suas aulas de 
francês? (Pode assinalar mais do que uma resposta). 
 
a) Manuais escolares do ensino secundário 
b) Manuais estrangeiros (“méthodes”) 
c) Folhetos e outros textos turísticos 
d) Recortes de imprensa 
e) Documentos das empresas 
f) Textos literários 
g) Textos construídos pelo(a) professor(a) 
h) Livros auxiliares de aprendizagem (dicionários, gramáticas, 
enciclopédias, etc.) 
i) Material retirado da Internet 
j) Material audiovisual 
 

 
 
 
 

4  
4 
4 
3 
3 
- 
2 
 

4 
3 
1 

 
13 - Na sua opinião, há facilidade de acesso a documentos autênticos 
adequados aos cursos de turismo? 
 
Sim 
Não 
 
Se respondeu Sim, dê exemplos: 
Através da Internet 
Compra de materiais em França 
 

 
 
 
 

2 
4 

 
14 - Qual(ais) o(s) recurso(s) que utiliza habitualmente nas aulas? 
 
a) Textos escritos 
b) Gravações áudio 
c) Gravações vídeo (cinema, televisão) 
d) Gravações vídeo das actividades da aula 
e) Internet 
f) Transparências 
g) Quadro 
h) Datashow 
 
 
 

 
 
 

6 
5 
5 
1 
2 
2 
6 
1 



 
15 - Na sua opinião, os recursos que tem à sua disposição são 
adequados ao(s) curso(s) que lecciona?  
 
Sim 
Não 
 
Se respondeu Não, especifique: 
Falta de equipamentos na escola 
 

 
 
 
 

5 
1 

 
16 - Indique os instrumentos de avaliação que privilegia nos cursos de 
turismo. 
 
Testes / exercícios escritos  
Simulações 
Avaliação contínua das competências orais (exercícios, apresentação 
de trabalhos) 
Fichas de gramática 
Trabalhos individuais e de grupo (trabalho de projecto) 
 

 

 
17 - Considera os estágios importantes para o desenvolvimento das 
competências linguísticas dos alunos? 
 
Sim 
 
Porquê? 
Forma de desenvolver a autonomia e a confiança nas suas 
capacidades 
Forma de os alunos compreenderem a importância da(s) língua(s) na 
profissão  
Forma de utilizar e desenvolver os conhecimentos linguísticos em 
contexto real 
Motivação para a aprendizagem 
 

 
 
 
 

6 

 
18 - Quando os alunos regressam do(s) estágio(s), nota alguma 
diferença de atitude da parte deles em relação à aprendizagem da 
língua estrangeira? 
 
Sim 
Não  
Sem resposta 
 
Especifique: 
Consciência da utilização do francês em contexto real 
Consciência da necessidade de consolidar os conhecimentos da 
língua 
Maior motivação para a aprendizagem da língua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 
1 
1 



 
19 - – Costuma trocar impressões com os orientadores dos alunos nas 
empresas sobre as necessidades linguísticas dos profissionais do 
sector? 
 
Sim 
Não 
Sem resposta 
 
Porquê? 
Pouca participação dos tutores nas reuniões da escola 
Colaboração essencial para conhecer as necessidades do sector 
Tutores reforçam a ideia de que as LE são fundamentais na sua 
prática profissional 
 

 
 
 
 
 

4 
1 
1 

 
20 - Na sua opinião, os estágios: 
 
a) Dizem respeito apenas às disciplinas técnicas porque trata-se de 
estágios profissionais 
b) Devem ser tidos em conta por todas as disciplinas porque cada 
uma desenvolve competências específicas 
 

 
 
 
 

1 
 

5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 11 
 

Apresentação de resultados: entrevista aos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

ENTREVISTAS AOS PROFESSORES 
 

Questões / tópicos 
 

Categorias Destaques 

 
Questão inicial 
Enquanto professor(a) de 
francês dos cursos de 
turismo, como é que sabe o 
que os alunos devem 
aprender? 
 
 

 
• Experiência pessoal enquanto indivíduo e profissional 
• Consulta de livros e revistas da especialidade 
• Conhecimento do(s) curso(s) e da área 
• Contactos com outros professores (de francês e das disciplinas técnicas) 
• Através dos alunos que fazem sugestões (sobretudo após o estágio) 
 

 
“Vejo pelos livros e por 
aquilo que os alunos 
dizem.” 

 
Programas 
Que programa utiliza para 
as suas planificações? 
 

 
Programa(s) 
• Não conhece o programa em vigor para o(s) curso(s) (2) 
• Conhece o programa em vigor (portarias) (4) 
• Não segue o programa em vigor (6) porque: 

� Está pouco adaptado ao curso 
� É muito vago 
� Não serve para nada 

 
Planificações 
• Pessoais (“rascunhos”) (3) 
• Documento formal para entregar na instituição (por quadrimestre e/ou por 

módulo) (3) 
• Como são feitas: 

� A partir das planificações anteriores existentes na instituição com 
alterações em função dos cursos, das necessidades detectadas e do 
ritmo de aprendizagem dos alunos 

� A partir de sugestões presentes em vários programas (Formação 

 
“Não me deram qualquer 
programa nem me 
exigiram planificações.” 
 
“Disseram-me para fazer 
como achasse melhor.” 
 
“Disseram-me de um dia 
para o outro que vinha 
substituir uma colega e 
não me deram qualquer 
indicação.” 
 



sócio-cultural para o ensino profissional; portarias; programas do 
IEFP) sobre metodologias, actividades, trabalho de projecto… 

� Reformulações constantes (ao longo do ano, de ano para ano) em 
função dos materiais disponíveis e das necessidades detectadas 

� Planificações para faux débutants no 1º ano, atendendo à 
heterogeneidade de níveis (iniciação, nível 3, 5…) 

 

 
Vocabulário 
Acha que se deve trabalhar 
vocabulário específico da 
área profissional? 
 
 

 
Vocabulário específico 
• Porque: 

� Os alunos vão ser confrontados com situações profissionais e 
precisam de conhecer o vocabulário da sua área (ementas, receitas, 
atendimento ao cliente…) 

� É um factor de motivação pela ligação às disciplinas técnicas do 
curso 

 
• Como: 

� Através de simulações de situações profissionais (modelos de 
diálogos) que são treinadas regularmente 

� O mais cedo possível para criar à-vontade antes dos estágios  
� Introdução progressiva após a aquisição dos conhecimentos de base 

 
Conhecimentos de base (vocabulário geral e estruturas gramaticais) 
• Porque: 

� Indispensáveis para se poder avançar 
� Há alunos com poucos conhecimentos da língua 
� Há situações de comunicação que não são profissionais (sociais, 

relações interpessoais) 
� As situações reais são diversificadas e escapam aos modelos 

trabalhados na aula 
� Há conteúdos e aspectos culturais importantes 
� Há competências básicas que têm de ser trabalhadas (oralidade) 

 
“Acho que devemos 
trabalhar primeiro a 
língua, antes de introduzir 
o vocabulário técnico.” 
 
“Temos de ensinar as 
bases, para podermos 
fazer os diálogos.” 



 
Conteúdos gramaticais  
Como e quando surgem os 
conteúdos gramaticais? 
 

 
No início da aprendizagem 
• Selecção dos conteúdos básicos: introdução ou revisão 
      (ex: verbos, artigos, pronomes pessoais…) 
 
Ao longo da aprendizagem 
• Sempre que necessário, de acordo com as temáticas, os materiais, o tipo de 

diálogos, as simulações… 
• Tendo em conta o grau de dificuldade 
• Introdução em situação (diálogos) 
 

 
“Eu não lhes dou 
gramática só pela 
gramática. Dou-lhes o que 
precisam no momento 
para poderem avançar.” 
 
“Interessa introduzir os 
conteúdos gramaticais em 
situação.” 

 
Competências   
Trabalha mais a oralidade 
ou a escrita? 
 
 

 
Actividades orais 
• Porque: 

� Vai ser útil no futuro profissional 
� Como factor de motivação 

 
• Como: 

� Na rotina da sala de aula 
� Através de jeux de rôles 
� Progressivamente ao longo da aprendizagem 

 
 
Actividades escritas 
• Como: 

� Interpretação de textos ligados à área 
� Comentários 
� Questionários 
� Diálogos 
� Exercícios de gramática 

 
 
 

 
“Gostaria de trabalhar 
mais a oralidade, mas é 
muito difícil pôr os alunos 
a falar, sobretudo os que 
iniciaram, porque os 
outros sabem mais e eles 
desmotivam-se.” 
 
“Tento insistir mais na 
oralidade porque vai ser 
útil na profissão.” 
 
“Incentivo a participação 
oral.” 

   



Estratégias  
Costuma fazer simulações 
de situações profissionais? 
 
 

Simulações 
• Porque: 

� Treino de situações profissionais 
� Diverte e desinibe os alunos 
� Permite ligação com disciplinas técnicas (Prática simulada) 
 

• Como: 
� Construção de diálogos simples em conjunto e posterior representação 

sob forma de jeux de rôles 
� Partindo de situações sociais simples (desde o início da aprendizagem 

apesar das dificuldades e/ou fracos conhecimentos) 
 

“Os alunos gostam muito 
e é curioso que às vezes 
chamam-me a atenção 
para atitudes incorrectas 
que foram buscar a outras 
disciplinas como a Prática 
Simulada.” 
 
“O professor coordena e 
orienta os jeux de rôles.” 

 
Recursos  
Que tipo de materiais 
utiliza?  
Os alunos têm manual? 
 
 

 
Materiais utilizados pelo professor 
• Documentos autênticos recolhidos em: 

� Internet (aspectos culturais, geográficos, turísticos; tradições…) 
� Livros e revistas da especialidade não didactizados 
� Imprensa francesa 

• Méthodes ligadas à área do turismo (livros da CLE/ Hachette) 
• Filmes e música 
• Manuais escolares do secundário 
• Construção do professor 
 
Dificuldades 
• Difícil acesso a materiais adequados ao nível dos alunos 
• Excessivo gasto de tempo na pesquisa e preparação dos materiais 
 
Vantagens 
• Diversidade de materiais permite melhor trabalho da língua 
• Adequação aos interesses / necessidades dos alunos 
• Factor de motivação 
Materiais dos alunos 
• Fornecidos pelo professor (fotocópias) 

 
“No princípio, os alunos 
sentiram dificuldades 
porque os sites estavam 
em francês, mas depois 
perceberam que 
conseguiam compreender 
muita coisa e até 
gostaram.” 
 
“Na faculdade e no 
estágio, abordamos outros 
temas, muita literatura, e 
agora temos de construir 
os nossos próprios 
materiais e não é nada 
fácil, porque leva-se muito 
tempo e com vários 
grupos e disciplinas 
diferentes é complicado.” 



• Pesquisas pessoais na Internet ou em livros, catálogos, folhetos… 
• Manuais escolares (7º ou 10º - iniciação) 
 

 
Avaliação 
Que instrumentos de 
avaliação utiliza?  
 

 
Testes escritos 
• Exercícios de vocabulário 
• Exercícios de gramática 
• Interpretação textual 
 
Oralidade 
• Através das simulações (pronúncia, correcção e adequação do vocabulário, 

gramática…) 
 
Aspectos transversais 
• Atitudes e postura 
• Relações interpessoais 
• Autonomia 
• Cooperação 
 

 
“Avaliar a oralidade é 
muito importante.” 
 
“Avalio o que os alunos 
dizem, mas também a 
postura, a pronúncia, a 
adequação à situação 
profissional, etc.” 

 
Dificuldades 
Quais são as principais 
dificuldades no ensino do 
francês aos cursos de 
turismo? 

 
Diversidade de níveis de conhecimentos dos alunos (iniciação / nível razoável) 
• Consequências: 

� Dificuldades em acompanhar as aulas 
� Desmotivação  
� Nivelamento pela base 
� Dificuldade em conciliar o ritmo de aprendizagem de cada aluno com 

as exigências da progressão da turma 
� Escolha criteriosa dos conteúdos e actividades 

 
 
Falta de interesse pela língua 
• Porque: 

� Más experiências no passado 

 
“Selecciono os conteúdos 
que me parecem 
fundamentais como os 
verbos avoir e être, a 
identificação, etc.” 
 
“Começamos pelo início, 
mas temos de avançar 
rapidamente.” 



� Língua considerada difícil 
� Inglês considerado mais útil 
 

• Consequências: 
� Rejeição da língua 
� Falta de empenho para aprender a língua 
� Escolha criteriosa dos conteúdos e actividades 
 

 
Interdisciplinaridade 
Costuma trocar impressões 
com os professores da área 
técnica? E com os 
professores de inglês? 
 

 
Com professores da área técnica 
• Com professores da Prática Simulada para troca de impressões e/ou 

materiais 
• Não porque: 

� Não há reuniões conjuntas 
� Falta de compatibilidade de horários para encontros 

 
Com professores de inglês 
• Não porque: 

� Dificuldades dos alunos são diferentes 
� Falta de compatibilidade de horários para encontros 

 

 

 
Relação escola/ empresa 
Costuma ter contactos com 
as empresas que recebem 
os alunos? 

 
Não 
• Porque: 

� Os alunos ainda não foram a estágio 
� Não é desejado pela instituição 
� Não há reuniões conjuntas 

 
 
 
 
Sim 
• Mas: 

� Balanço geral do desempenho dos alunos 

 
“Já orientei estágios dos 
alunos nas empresas, 
mas nunca se falou em 
termos de necessidades 
em LE ou em francês em 
particular. Por vezes, há 
informações que são 
dadas nos conselhos de 
turma pelos orientadores 
das empresas que 
assistem às reuniões, mas 
falam sobretudo das 



� Balanço das dificuldades gerais (ex: expressão oral) 
� Poucas sugestões quanto aos conteúdos necessários 

 

dificuldades dos alunos, 
sem particularizarem 
conteúdos.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 12 
 

Apresentação de resultados: entrevistas às empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

ENTREVISTAS ÀS EMPRESAS 
 
 

I – Empresas 
 

• Localização 
  
 Setúbal 

       Palmela 

 

 
 
 
 
 
 

• Entrevistados  
 
9 homens 
8 mulheres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividade Empresas Entrevistas 

Hotelaria 5 5 

Hotelaria com restauração 4 5 

Restauração 2 2 

Agências de viagens 4 4 

Actividades turísticas 1 1 

Total 16 17 

Funções 
 

Nº Observações 

Director 
 

4 

Adjunto do director/ gerente 
 

5 

Chefe de recepção 
 

4 

Chefe de cozinha 
 

1 

Técnica de turismo 
 

3 

 
 
Todos acompanharam os 
alunos estagiários das várias 
instituições com cursos de 
turismo da região de Setúbal e 
outras (Lisboa, Fundão, Algarve, 
Estoril, Coimbra, Leiria) 



 

 

II – Relação empresa / instituição de formação 
 

Questões / tópicos 
 

Categorias Destaques 

 
1 – Alunos estagiários  
(cursos / instituições) 

 
Cursos 
• THRA; RH; TAV; TTIT; Alimentação e Bebidas; Mesas/ Bar; 

Cozinha/ Pastelaria; Oceanografia e Pescas; Ambiente e 
Turismo 

 
Instituições 
• 7 escolas profissionais ou centros de formação privados do 

distrito de Setúbal 
• 4 escolas profissionais privadas de outras regiões 
• IEFP (dois centros do distrito de Setúbal) 
• 3 Institutos Politécnicos ou Universidades 
• 1 escola estrangeira 
 

 

 
2 – Como se estabeleceram os 
primeiros contactos entre a 
instituição de formação e a 
empresa, com vista à admissão 
dos alunos estagiários? 

 
Iniciativa do contacto 
• Escola � sede da empresa � locais de estágio 
• Escola � direcção da empresa / local de estágio 
• Empresa � escola (2 casos) 
• Aluno � empresa � escola 
 
Formas de contacto 
• Telefone / fax 
• Contacto pessoal através dos orientadores de estágio dos 

alunos 
• Protocolo / contrato de estágio 
 
 

 



 

 

 
3 – Conhece os planos de 
estudos e/ou os conteúdos 
programáticos dos cursos a que 
os alunos estagiários pertencem? 

 
Sim: 15 (88%) 
Não: 2 
 
Como 
• Através de um dossier entregue pela escola com planos de 

estudos, cargas horárias, conteúdos programáticos e perfis 
profissionais 

• Através de conversas com os alunos durante os estágios 
• Através do conhecimento dos trabalhos finais dos alunos 

(relatório de PAP, projectos) 
• Através dos conhecimentos revelados pelos alunos 
• Porque os entrevistados também são formadores nessas 

instituições (5 casos) 
 

 

 
4 – Costuma ter reuniões com os 
coordenadores dos cursos e/ou 
os professores dos alunos 
estagiários? Se sim, quando e 
com que objectivos? 

 
Sim: 17 
 
Quando 
• No início do estágio (apresentação do aluno, das regras de 

funcionamento da empresa, dos horários, etc) 
• Periodicamente (2 ou 3 vezes durante o estágio) 
• Sempre que necessário 
• Mensalmente (cursos de aprendizagem) 
 
Onde e com quem 
• Na empresa com o(a) orientador(a) de estágio 
• Na escola com os professores do Conselho de Turma/ Curso 
 
 
 
 

 



 

 

Objectivos 
• Dar informações sobre os alunos (desempenho profissional, 

comportamento, assiduidade, adaptação, tarefas, evolução…) 
• Avaliar formalmente 
• Assistir à apresentação dos trabalhos finais (PAP) 
• Dar sugestões sobre os conteúdos das disciplinas (inclusive 

LE) 
 
Condicionantes 
• Horários incompatíveis (reuniões nas instituições no final do 

dia) 
 

 
5 – Na sua opinião, de que forma 
podem as empresas de turismo 
contribuir para a formação 
profissional dos alunos dos 
cursos profissionais? 

 
Papel das empresas 
• Dar oportunidade de realizar estágios e aplicar os 

conhecimentos em contexto real de trabalho 
• Dar formação prática complementar da formação escolar 
• Permitir a reflexão do aluno sobre as suas escolhas 

profissionais e os seus reais conhecimentos 
 
Condicionantes 
• Disponibilidade da empresa para acompanhar devidamente o 

aluno estagiário 
• Consciência de que a empresa é uma entidade formadora a par 

da escola 
• Flexibilidade da instituição de formação para adaptar os seus 

currículos de acordo com as sugestões das empresas 
 

 
“Devemos dar-lhes liberdade 
para aprender.” 
 
“Temos o dever de preparar os 
alunos a nível pessoal e 
profissional.” 
 
“Somos ao mesmo tempo 
entidade formadora e futuros 
empregadores.” 
 
“Os estágios são mais-valias 
para todos e um investimento 
no futuro.” 
 
“As empresas são os 
formadores da prática.” 
 
“Receber e orientar os alunos 
faz parte da nossa profissão.” 



 

 

 
6 – Que balanço faz da 
colaboração entre a sua empresa 
e a instituição de formação dos 
alunos estagiários? 
 

 
Balanço positivo: 17 
 
Aspectos positivos 
• Boa relação de colaboração escola/ empresa 
• Mais-valia para ambas as partes 
• Alunos têm vontade de aprender 
• Evolução positiva ao longo do estágio 
 
Aspectos negativos 
• Trabalhoso para a empresa 
• Imaturidade dos estagiários 
• Difícil acompanhamento a par das funções quotidianas 
 

 
“É uma experiência 
enriquecedora e um benefício 
para ambas as partes.” 
 
“Por vezes é uma sobrecarga 
de trabalho e nem sempre 
compensa o esforço.” 

 
7 – Tendo em conta a 
experiência da sua empresa no 
acolhimento de alunos 
estagiários, recomendaria a 
outras empresas do sector que 
procedessem da mesma forma? 

 
Sim: 17 
 
Restrições 
• Depende da vontade de aprender do aluno, da sua motivação e 

do seu interesse pela profissão 
• Depende da disponibilidade da empresa para acompanhar os 

alunos 
• Se o estágio for organizado noutros moldes (repartido ao longo 

do ano/ curso; rodar por várias empresas; selecção de acordo 
com o perfil desejado pela empresa…) 

 

 



 

 

III – Necessidades comunicativas em língua estrangeira / francês 
 

Questões / tópicos 
 

Categorias Destaques 

 
1 – Que línguas estrangeiras são 
mais utilizadas neste sector de 
actividade? 

 
Restauração 
• Inglês, francês, espanhol 
 
Agências/ Turismo 
• Inglês, espanhol (operadores) 
• Francês, alemão (menor importância) 
 
Hotelaria 
• Inglês, francês 
• Espanhol, alemão (depende da clientela) 
 

 

 
2 – Pode dar-me exemplos de 
situações correntes em que a 
língua estrangeira / francês é 
necessária e/ou utilizada na sua 
empresa? 

 
Restaurante/ Bar 
• Atendimento ao cliente (balcão, mesa) 

� Pedidos dos clientes 
� Explicações das ementas e preparação culinária 
� Serviço geral de mesa 

• Resposta a questões dos clientes 
� Horários das refeições 
� Serviços do hotel 

• Conversação corrente 
 
Agências/ Turismo 
• Reservas 
• Contactos com operadores estrangeiros, hotéis, outras 

agências, companhias aéreas… 
• Atendimento ao cliente 

� Presencial 

 



 

 

� Telefónico 
� E-mail 
� Fax 

• Acompanhamento de grupos em visitas/ viagens 
• Informação turística 

� Procura de informação na Internet, em catálogos… 
� Fornecimento de informação ao cliente 

• Acções de promoção da empresa 
 
Hotelaria 
• Atendimento ao cliente na recepção 

� Check-in, check-out 
� Reservas 
� Esclarecimentos 
� Despertar 
� Reclamações 
� Facturação 
� Resolução de problemas 
� Pedidos diversos 

• Atendimento telefónico, e-mail e fax 
• Programação cultural 
• Elaboração de documentos internos (ex: ficha de opinião) 
 

 
3 – Com que frequência ocorrem 
essas situações? 

 
Agências/ Turismo 
• Depende do serviço e dos operadores 
• Depende da época do ano 
• Depende da nacionalidade dos clientes 
 
Hotelaria/ Restauração 
• Todos os dias (sobretudo inglês) 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
4 – Em regra geral, os vossos 
funcionários precisam mais de 
falar, ler ou escrever em língua 
estrangeira? 

 
Restauração 
• Falar (com clientes) 
• Ler (livros da especialidade. Ex: cozinha) 
 
Agências 
• Escrever/ ler (programas, catálogos, e-mails, fax) 
• Falar (com operadores e clientes) 
 
Hotelaria/ Turismo 
• Falar (com clientes) 
• Escrever/ ler (fax, e-mails) 
 

 
5 – Quando a empresa contrata 
um funcionário (especificar 
funções), que importância é 
dada aos seus conhecimentos 
em língua estrangeira / francês? 

 
Inglês 
• Obrigatório 
• Fundamental 
 
Francês 
• Alguma importância (Agências) 
• Mais-valia 
• Pode ser prioridade na contratação 
 

 
“ Saber línguas é um factor 
preponderante.” 
 
“Quanto mais línguas souber, 
melhor.” 
 
“Os clientes franceses ficam 
encantados quando lhes falamos 
na sua própria língua.” 
 

 
6 – Em geral, os jovens saídos 
dos cursos profissionais de 
turismo revelam conhecimentos 
em língua estrangeira / francês 
suficientes e adequados ao 
desempenho das suas funções? 

 
• Poucos conhecimentos (mesmo em inglês) 
• Melhoria ao longo do curso 
• Dificuldades em pôr em prática os conhecimentos por inibição, 

nervosismo, falta de confiança, falta de maturidade 
• Demasiada preocupação em não errar 
• Dificuldades em articular discurso (não ultrapassam as frases 

soltas) tanto na oralidade como na escrita 

 
“A inibição pode mascarar os 
conhecimentos reais dos alunos.” 

   



 

 

7 - Se não, que aspectos 
deveriam ser mais trabalhados 
nas instituições de formação? 

Vocabulário técnico 
• Equipamentos 
• Mobiliário 
• Rouparia 
• Culinária (pratos, ingredientes, modo de cozinhar…) 
 
Atendimento ao cliente 
• Pedir e dar informações 
• Indicar o caminho e acessos 
• Atendimento telefónico 
• Serviço de balcão 
 
Expressão escrita 
• Anotar recados 
• E-mails, fax 
 
Língua geral 
• Conversação corrente 
• Formas de tratamento 
• Reconhecer a LE falada por nativos 
 
Como 
• Prática simulada em LE 
 

 
8 – Se existissem cursos de 
formação em línguas 
estrangeiras vocacionados para 
o turismo, recomendaria a sua 
frequência aos funcionários da 
sua empresa? 

 
Sim: 17 
 
Porque 
• Útil para a profissão 
• Necessidade de reciclagem 
• Necessidade de aprender outras línguas (francês, espanhol, 

alemão…) 
 

 
“Tudo depende da boa vontade de 
cada um em aprender mais.” 



 

 

Onde 
• Formação interna no local de trabalho 
• Em centros/ escolas de línguas (contratos com a empresa) 
• Nas associações profissionais (APAVT) 
 
Dificuldades 
• Incompatibilidade de horários 
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