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Sobre 

 
O Guia Educativo “Paisagem linguística na cidade: orientações e propostas educativas 

interdisciplinares para o 1º Ciclo do Ensino Básico” inclui a apresentação do conceito 

paisagem linguística e propostas concretas para a sua exploração educativa, em 

articulação com conteúdos do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB). As propostas 

educativas aqui incluídas, bem como as imagens fotográficas, resultam de uma 

investigação de doutoramento realizada na Universidade de Aveiro e financiada pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (Clemente, 2017). Destaca-se, sobretudo, a 

utilização da paisagem linguística urbana como recurso educativo, reconhecendo o seu 

potencial para o desenvolvimento de múltiplas competências e de disposições e 

capacidades de pensamento crítico e criativo. Espera-se que seja um contributo para o 

desenvolvimento de novas práticas educativas, para redesenhar e ampliar o espaço da 

escola. Espera-se ainda que a exploração educativa da paisagem linguística se possa 

traduzir na ampliação do leque de valores, de discursos e de representações que as 

crianças têm sobre o mundo para que o possam escrever, desenhar e ler de uma forma 

criativa e tolerante. 
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Destinatários 

 

Este Guia Educativo destina-se aos professores do 1º CEB que pretendam recorrer à 

exploração educativa da paisagem linguística urbana como recurso para abordar vários 

conteúdos pertencentes a este nível de escolaridade.  

 

Sendo dedicado a este nível de ensino, não se exclui a possibilidade de adaptação das 

propostas e recomendações aqui apresentadas para outros Ciclos do Ensino Básico, 

designadamente o 2º CEB, e inclusivamente para a educação Pré-Escolar.  

 

O presente Guia Educativo poderá ainda constituir um objeto de interesse para a 

formação de inicial de futuros educadores do Pré-escolar e professores do 1º/2º CEB, 

professores bibliotecários, alunos de pós-graduação e investigadores de variadas áreas 

do conhecimento. 
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1 
ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

 

Educar para viver no mundo hoje implica valorizar o local e compreender o global, implica estreitar as 

relações de proximidade nos pequenos mundos locais, implica aprender e viver todos os significados do 

verbo observar, implica pensar-se como se educam as crianças para um mundo frenético e 

admiravelmente novo a cada dia, construído por paisagens sobrepostas e complexas. Que valores nos 

pode transmitir a paisagem e um maior conhecimento dela? O que podemos aprender com a paisagem? 

Que histórias nos conta e nos permite contar? 

Uma das características das sociedades atuais reside na sua diversidade, e, portanto, o ambiente que 

nos rodeia não é monolingue nem monocultural. Sobretudo nos espaços urbanos, mesmo em pequenas 

cidades, mesmo em países de tradição monolingue e com uma única língua oficial, a vida desenvolve-se 

em contextos multiculturais e multilingues. Por este motivo, destacamos a importância da construção 

de relações pautadas pelo conhecimento do Outro e pela tolerância, atribuindo à escola um papel 

fundamental para fomentar vivências salutares e positivas em torno da diversidade que também nela se 

concentra.  

 

 

Apesar de todas as crianças transportarem nas 

suas mochilas o manual de Língua Portuguesa, 

a escola não é um local monolingue e as 

práticas dos professores, considerando as 

experiências de vida e repertórios linguísticos 

dos alunos, devem valorizar, reconhecer e 

promover a diversidade linguística e cultural a 

diferentes níveis. 

O nosso contacto com o mundo é feito pelos 

encontros que fazemos em sociedade, contacto 

este que, além de envolver as relações pessoais 

e interpessoais, origina, no decorrer da 

participação e experiência comunicativa 

quotidiana, um contexto sociolinguístico que 

muitas vezes desconhecemos e poucas vezes 

analisamos e/ou criticamos. Podemos mesmo 

afirmar que o nosso mundo é construído e 

reconstruido, é compreendido e imaginado 

através dos textos que nos cercam. 

 A multiplicidade e exuberância de textos 

presentes no espaço público são percebidos 

como que sob uma existência adquirida e certa, 

ainda que com uma permeabilidade à mudança 

reconhecida, como um elemento integrante da 
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paisagem, sobretudo da paisagem urbana. A 

este conjunto e convivência de textos escritos 

expostos nos espaço público, quer sejam 

linguagem verbal ou linguagem não-verbal, 

damos o nome de paisagem linguística.  

A paisagem linguística é composta por 

diferentes géneros textuais, é materializada em 

diferentes suportes físicos com o recurso à 

tecnologia, e é influenciada e moldada por 

diferentes políticas linguísticas e pela ação de 

diferentes sujeitos, agregando uma variedade 

imensa de textos com diferentes funções no 

espaço público. 

A primeira definição de paisagem linguística 

surge no estudo realizado por Landry e Bourhis 

(1997) em 50 escolas do Canadá com alunos 

francófonos. Neste estudo os autores explicam 

que o conceito de paisagem linguística diz 

respeito à visibilidade das línguas nos sinais 

públicos e comerciais de um dado território ou 

região, como é o caso da(s) língua(s) das placas 

direcionais, cartazes de anúncios publicitários, 

nomes de ruas, nomes de lugares, sinais 

relativos a lojas e sinais em edifícios públicos. A 

definição tradicional considera então que a 

paisagem linguística é constituída pela língua 

escrita no espaço público, incluindo sinais 

oficiais, sinais não oficiais e sinais comerciais 

(Gorter, 2006a; 2006b; 2012; Backhaus, 2007). 

Mais recentemente, outros elementos têm sido 

acrescentados ao conceito refletindo o seu 

caráter de novidade bem como a sua expansão 

e interesse junto da comunidade investigativa 

internacional, manifestando também os 

diferentes entendimentos que surgem a 

propósito do conceito de paisagem linguística. 

A este respeito, Gorter (2012) afirma que o 

estudo da paisagem linguística deve ir mais 

longe e não ficar limitado à língua escrita e às 

variações nos tipos de texto nos sinais, 

devendo relacionar-se também com as 

imagens, cores e outros elementos visuais, bem 

como com as vozes, a música e com as 

mudanças dinâmicas nos ambientes urbanos.  

A quantidade de estudos surgida nos últimos 

anos, confirma o interesse crescente pela 

exploração educativa da paisagem linguística e 

pela sua relevância na formação dos cidadãos 

desde cedo. Para além do interesse da 

investigação da paisagem linguística em 

educação, é reconhecido, de uma forma mais 

concreta, que é necessário desenvolver 

conhecimento didático útil nos professores 

para prepararem os seus alunos para 

compreenderem os lugares onde vivem, 

através da paisagem linguística (Cenoz & 

Gorter, 2008 ; Dagenais et al., 2009; Clemente, 

2017). 

A paisagem linguística é um instrumento que 

pode ser utilizado para desenvolver a 

consciencialização e conhecimento sobre a 

coexistência de diferentes línguas, culturas, 

pessoas, crenças e interesses na cidade. Por 

estes motivos, pode ser usada também como 

um instrumento promotor do pensamento 

crítico relativamente aos aspetos atrás 

referidos. 

A paisagem linguística representa, pois, 

diferentes possibilidades de aceder, 

desenvolver e aumentar o conhecimento sobre 

as línguas, culturas, relações geo-económico-

políticas, relações sociais e sobre o mundo, e 

cujo tratamento didático pode ser um 

contributo para o desenvolvimento de atitudes 



 

 

12 

mais plurais e de abertura à alteridade a par da 

intervenção cívica e do diálogo intercultural em 

contextos urbanos. 
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A quantidade de estudos surgida nos últimos 

anos, sobretudo a partir de 2008 como 

podemos observar na tabela 1, confirma o 

interesse crescente na exploração educativa da 

paisagem linguística e na sua relevância na 

formação dos cidadãos desde cedo. Para além 

do interesse da investigação da paisagem 

linguística em educação, é reconhecido, de uma 

forma mais concreta, que é necessário 

desenvolver conhecimento didático útil nos 

professores para prepararem os seus alunos 

para compreenderem os lugares onde vivem, 

através da paisagem linguística (Cenoz & 

Gorter, 2008 ; Dagenais et al., 2009; Clemente, 

2017). 

A paisagem linguística é um instrumento que 

pode ser utilizado para desenvolver a 

consciencialização e conhecimento sobre a 

coexistência de diferentes línguas, culturas, 

pessoas, crenças na cidade. Por estes motivos, 

pode ser usada também como um instrumento 

promotor do pensamento crítico relativamente 

aos aspetos atrás referidos. 

 

 

A paisagem linguística representa, pois, 

diferentes possibilidades de aceder, 

desenvolver e aumentar o conhecimento 

sobre as línguas, culturas, relações geo-

económico-políticas, relações sociais e 

sobre o mundo, e cujo tratamento didático 

pode ser um contributo para o 

desenvolvimento de atitudes mais plurais e 

de abertura à alteridade a par da 

intervenção cívica e do diálogo intercultural 

em contextos urbanos. 
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2 
 
 

QUADROS DE REFERÊNCIA E 
POTENCIALIDADES EDUCATIVAS 
DA EXPLORAÇÃO DA PAISAGEM 

LINGUÍSTICA 
 

 

 
A cidade educadora e a paisagem linguística 
num mundo globalizado 
 
 

A paisagem linguística faz também parte da globalização ao tornar visíveis no espaço público 

determinadas línguas que funcionam como veículos que auxiliam os processos de globalização (línguas 

globalizadoras) e, simultaneamente, ao manifestar as línguas globalizadas no decorrer desses processos, 

bem como as evidências escritas relativamente ao contacto entre línguas. A globalização, ao aproximar 

diferentes povos e ao permitir o contacto, principalmente nas cidades, com línguas, tradições, costumes 

e culturas de outros países, exige que a formação de base dos cidadãos tenha em consideração o 

desenvolvimento de competências adequadas às novas exigências da vida social, profissional e cívica, 

preparando-os para participarem ativamente nos debates locais/globais e para viverem em sociedades 

multiculturais e multilingues, onde a superdiversidade (Vertovec, 2007; Blommaert & Huang 2010) se 

torna o mais comum.  

A superdiversidade marca a paisagem urbana e a natureza das relações sociais que lá acontecem, sendo 

a cidade o local privilegiado para vislumbrar contextos linguísticos e comunicativos variados. É 

justamente na cidade que encontramos lugar e propósito para a exploração educativa da paisagem 

linguística. 
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Não sendo a relação entre cidade e educação 

uma associação nova, a importância de se 

explorar o potencial educativo da cidade reside 

agora nos impactos económicos, sociais, 

culturais e científico-tecnológicos gerados na 

expressão intensa e vasta que a globalização 

assume, impactos estes que modificam e 

complexificam a natureza das cidades, 

tornando-as assim num importante contexto 

educativo. Alguns exemplos deste caráter 

global que as cidades desenvolvem vão desde 

os centros comerciais, as lojas de rua que 

vendem produtos provenientes de todos os 

continentes, as marcas globais, o mercado de 

trabalho, os produtos de comércio justo, as 

novas tecnologias e as formas de comunicação, 

os produtos turísticos, a imigração até às 

atividades económicas e culturais, à 

gastronomia, à música étnica, ao artesanato, à 

saúde e ao desporto. 

Na verdade, a própria cultura surge neste 

contexto global como um produto que vende a 

cidade, tornando-se assim comodificada. Com 

efeito, a comodificação da cultura relaciona-

se com a paisagem linguística na medida em 

que as manifestações materiais das línguas e da 

linguagem interagem com outros elementos do 

ambiente servindo de veículos que 

espacializam a cultura e contribuindo para 

construir lugares urbanos comodificados, 

autênticos vendedores da cidade e dos seus 

bens, capazes de lhe atribuir autenticidade tal 

como os elementos arquitetónicos o fazem 

(Leeman & Modan, 2009; 2010). Note-se que a 
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maioria dos textos da paisagem linguística são 

artefactos comodificados e comodificadores 

(Coupland, 2010), uma vez que constituem 

textos promocionais produzidos em processos 

de design e de marketing comercial e pelas 

autoridades governamentais. A paisagem 

linguística sendo claramente representada por 

sinalização comercial, reflete as ditas novas 

personalidades das diferentes zonas das 

cidades, estando profundamente ligada aos 

processos de gentrificação (nobilitação ou 

enobrecimento) e às políticas urbanas (Papen, 

2012). 

De forma síncrona aos processos de 

comodificação da cultura e de gentrificação dos 

bairros das cidades, a globalização 

proporciona e implica um aumento da 

mobilidade e da imigração, fatores que 

contribuem para o carácter multilingue e 

multicultural das cidades, características 

estas que influenciam os contextos das nossas 

experiências quotidianas com as línguas e com 

a alteridade. Com efeito, é legítimo afirmar-se 

que o multilinguismo se tornou também ele a 

norma a um nível local (Hélot, Janssens, Barni & 

Bagna, 2012). Assim, não é só o caráter das 

cidades que se vai reconfigurando com a 

globalização, mas também o valor das línguas. 

O impacto da globalização nas sociedades 

multilingues ressoa na gestão das diferenças 

identitárias, linguísticas, étnicas e culturais que 

se esbatem, em alguns casos, e que geram 

conflitos, contradições e tensões noutros (Byrd 

Clark, 2009). Por este motivo, o papel das 

línguas na sociedade, a forma como 

aprendemos línguas, quais as línguas que 

aprendemos, como aprendemos e sobre quê 

aprendemos continuam a ser tópicos 

relevantes e desafiantes para o seio 

investigativo e educativo. 

A globalização evidencia a presença de certas 

línguas no meio urbano, influenciando esta 

presença de uma forma ambivalente: por um 

lado, valoriza a presença de línguas 

pertencentes a poderes político-económicos 

superiores, como é o caso da língua inglesa, por 

outro lado atribui outros e novos espaços a 

línguas provenientes de múltiplas realidades 

socioeconómicas que convergem para o espaço 

público urbano e que, talvez, de outra forma 

não estariam disponíveis, ou antes visíveis, para 

a população. 

Do ponto de vista exclusivamente educativo, a 

celebração do vigésimo aniversário decorrido 

da fundação da Associação Internacional das 

Cidades Educadoras reforça o duplo papel da 

cidade: por um lado, dá lugar a um contexto 

fundamental na educação, e por outro, 

constitui-se como um agente educativo (Bosch, 

2008). O conceito de “cidade educadora” foi 

adotado em 1990 aquando da realização do 1º 

Congresso Internacional das Cidades 

Educadoras em Barcelona, durante o qual se 

elaborou a carta das Cidades Educadoras. Este 

documento clarifica o significado de “cidade 

educadora”, explicando que cada cidade tem 

características distintivas que podem ser 

utilizadas para disponibilizar aos cidadãos 

experiências de aprendizagem, de troca e 

partilha ao longo da vida, devendo fomentar 

ainda uma participação ativa e crítica nos 

contextos locais. 

Confirmando o potencial educativo das cidades 

contemporâneas, caracterizadas pela constante 
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mudança quer no plano económico, social e 

cultural quer no plano da sua (re)configuração 

arquitetónica e no planeamento urbano, a 

Carta das Cidades Educadoras (International 

Assocation of Educating Cities, 2004) afirma 

que: 

 

As pessoas devem formar-se para uma 
adaptação crítica e uma participação activa 
face aos desafios e possibilidades que se 
abrem graças à globalização dos processos 
económicos e sociais, a fim de poderem 
intervir, a partir do mundo local, na 
complexidade mundial, mantendo a sua 
autonomia face a uma informação 
transbordante e controlada por certos 
centros de poder económico e político (p.3). 
 
 

Para além disso, a Carta reforça o papel das 

crianças como cidadãos ativos e que têm o 

direito de participar na vida local de acordo 

como seu nível de maturidade. Este documento 

reconhece ainda que a diversidade faz parte 

das cidades atuais, uma característica que 

tende a aumentar e que coloca o desafio às 

cidades, como contextos educadores, de 

promover relações harmoniosas e equilibradas 

entre identidade e diversidade, preservando e 

garantindo os contributos e direitos das 

comunidades que as habitam.  

Como exemplo da valorização dos espaços 

públicos urbanos como contextos 

educativos relevantes precisamente por serem 

contextos de vida, destacamos o projeto do 

Conselho da Europa (COE, 2001) “Europe: from 

one street to the other” (´Europa: De uma rua 

para o Outro´, em português; consultar 

Recursos complementares no final deste Guia) 

que privilegia a rua como a unidade principal 

para o desenvolvimento de propostas 

educativas que têm como objetivo promover a 

sensibilização dos alunos para as ruas locais, 

mais concretamente nas ruas como portas de 

apresentação dos Outros, como contexto onde 

se geram relações humanas singulares e como 

locais de observação e reflexão críticas sobre 

essas relações e sobre as construções/edifícios. 

Este projeto-piloto do COE, que resultou numa 

brochura para professores, baseou-se num 

conjunto de trabalhos desenvolvidos no Reino 

Unido, nomeadamente através do International 

Centre for Heritage Education, e em França, 

através do Ministério da Cultura, e dos 

materiais didáticos do projeto “Our street: 

learning to see”, que resultaram também numa 

publicação em 2007. 

Com destaque nos bairros, destacamos o 

material didático “À la découverte de notre 

quartier” produzido pela ELODIL (Éveil au 

Langage et Ouverture à la Diversité 

Linguistique, 2010; ver Recursos na internet). 

Este material didático pretende que os alunos 

elaborem cartazes que representem as ruas 

principais dos seus bairros, podem elaborar 

também maquetes ou outros projetos em 

Expressão Plástica. Uma vez concluídos, os 

cartazes/maquetes devem ser apresentados a 

alunos de outro contexto linguístico e 

geográfico, e preparar uma exposição na escola 

dos alunos autores do projeto. 
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Paisagem linguística como expressão de 

uma cidade sustentável
 
 

 
 

Se tivermos em consideração a definição de cidade sustentável apresentada por Girardet (1999), onde o 

autor refere que a cidade sustentável é uma cidade na qual todos os cidadãos são capazes de satisfazer 

as suas necessidade sem colocar em perigo o bem-estar no meio natural ou as condições de vida de 

outras pessoas quer no presente quer no futuro, verificamos o destaque atribuído às condições de vida 

das populações. As línguas fazem parte da vida das pessoas e o seu uso têm implicações na designada 

qualidade de vida, sendo o direito de as pessoas se expressarem na língua própria um Direito Humano 

internacionalmente reconhecido. 

 

 

Os motivos que fundamentam o 

reconhecimento da paisagem linguística como 

um elemento desenhador de cenários urbanos 

mais sustentáveis do ponto de vista das línguas 

presentes passam pela visibilidade das línguas e 

pelo sentimento de legitimação, de valorização 

e de pertença não apenas a um grupo de 

falantes mas também à cidade, com todos os 

seus falantes e todas as suas línguas. Estas 

mais-valias para além de influenciarem as vidas 

dos habitantes, fazem com que as pessoas se 

revejam na cidade, sintam que dela fazem 

parte, podendo conduzir a um maior 

envolvimento nos debates e problemas locais, 

assim como a um maior reconhecimento da 

legitimidade do outro (porque a sua língua 

também está presente no espaço público, e 

não apenas de forma simbólica, sendo uma 

língua reconhecida a par da língua maioritária). 

As pessoas também se definem pelas suas 

línguas, e as cidades, por sua vez, definem-se 

pelas pessoas que nelas vivem. Interessa, por 

isso, que esta relação seja valorizada e visível 

na construção do espaço público urbano, um 

espaço de partilha de diversidades 

favorecedoras de uma sustentabilidade urbana 

porque também ela se constrói pela mão da 

dimensão humana. 

De referir que para alimentar a essência de 

uma cidade intercultural é importante que os 

espaços públicos, as suas ruas, praças, 

avenidas, etc., traduzam essa diversidade, não 

apenas pela diversidade de rostos e de vidas 

mas também pelas vozes faladas, escritas e 

desenhadas de quem lá habita ou de quem por 

lá passa (Wood, Comedia & Council of Europe, 

2009). Aqui encontramos novamente um largo 

contributo da paisagem linguística, como uma 

exteriorização redigida de uma e de muitas 

identidades, de formas de comunicação e de 
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interação, ambas fundamentais quer para a 

vivência da interculturalidade quer para o 

cumprimento das necessidades e solicitações 

do quotidiano, dos direitos humanos e dos 

direitos e deveres cívicos. 

A qualidade de vida a que nos referimos no 

início pode resultar também da forma como 

ocorrem e como se tornam visíveis os 

(des)encontros multiculturais numa cidade, por 

exemplo, o modo como se (re)desenham os 

espaços físicos pode determinar as vivências 

multiculturais e no papel das línguas como 

imagens de marca que delimitam  e dão 

visibilidade a determinada comunidade ou 

como elementos conferidores de autenticidade 

nas várias manifestações da ecologia social 

urbana. Veja-se a este propósito o caso 

internacional das China Towns e também os 

casos em elementos arquiteturais orientais se 

sobrepõem em edifícios de construção 

tipicamente portuguesa.  

Em síntese, cidades onde as pessoas se sintam 

incluídas, onde as suas línguas sejam 

legitimadas e celebradas, onde exista tolerância 

e compreensão intercultural, onde a 

diversidade linguística e cultural seja encarada 

como uma mais-valia, e não como um 

problema, são alguns requisitos – para além 

dos económicos e ambientais – que devem ser 

reconhecidos para a construção de cidades 

sustentáveis.
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A produção gráfica ambiental e a 
curiosidade das crianças leitoras 

 

 

As crianças contactam desde muito cedo com textos que lhes são especificamente dirigidos e com todo 

o tipo de textos que fazem parte do ambiente ao seu redor. É fundamental recordar que o meio 

ambiente que circunda as crianças é fonte de estímulos que, desde a primeira infância, as conduzem à 

descoberta do mundo e do mundo da leitura e da escrita (Goodall, 1984; Goodman, 2001, 1984; 

Nutbrown & Hannon, 2011).  

 

 

   

Mesmo antes de iniciarem a aprendizagem 

formal da leitura e da escrita, as crianças 

interessam-se pelos mais variados textos que 

veem no meio ambiente do quotidiano onde 

circulam, vivem, brincam e socializam, pese 

embora o facto de poucos textos serem 

colocados especificamente ao nível do seu 

olhar (Orellana & Hernández, 1999). Como 

explica Kassow (2006), é partir da sua natural 

curiosidade sobre estes escritos que as crianças 

começam a atribuir sentido ao mundo, 

contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento da literacia emergente o que 

inclui a descoberta de textos em múltiplas 

línguas (Orellana & Hernández, 1999; Dagenais 

et al., 2009; Giles & Tunks, 2010). Assim, a 

produção gráfica ambiental, tradução 

aproximada de environmental print, assemelha-

se renovando-se na expressão paisagem 

linguística (Landry & Bourhis, 1997), uma 

expressão mais recente e sustentada por 

outros quadros teóricos para além da literacia. 

Esta paisagem linguística manifesta-se 

igualmente em: 

 

(…) signs for dozens of stores and 
businesses, posters and advertisements in 
storefront windows, and handmade ads for 
services like child care taped on street 
poles. There are traffic signs, parking signs, 
and street signs. There is writing on the 
sidewalks and graffiti on a few walls. There 
are words on trucks, buses, and cars: on the 
ambulatory carts of local street vendors; 
and on the backpacks and T-shirts of 
hundreds of children who take this route to 
school (Orellana & Hernández, 1999, p. 
612). 
 

Fazem ainda parte da produção gráfica 

ambiental da paisagem linguística os textos 

temporários, e frequentemente móveis, 

concebidos com o recurso a tecnologias 

digitais, os autocolantes, textos inscritos em 

peças de vestuário/acessórios, entre outros 

(Nutbrown & Hannon, 2011). A utilização 

destes textos, também presentes no ambiente 

doméstico (histórias, revistas, jornais, 

embalagens de cereais e de outros alimentos, 
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caixas de brinquedos, etc.), tem vindo a ser 

associada ao aumento da 

motivação/entusiasmo, da confiança e do grau 

de envolvimento das crianças nas atividades de 

leitura (Kuby & Aldridge, 2004; Watson, 2005; 

Giles & Tunks, 2010; Chern & Dooley, 2014), 

constituindo-se como uma ponte entre a 

literacia emergente e a descodificação 

alfabética (Prior, 2009), fomentando também 

uma maior motivação para a escrita, 

nomeadamente para a escrita de mensagens 

com diferentes propósitos e dirigida a 

diferentes audiências, desde a idade pré-

escolar até aos primeiros anos de escolaridade 

quando se dá a aprendizagem formal da escrita 

e da leitura (Giles & Tunks, 2010).  

Efetivamente, a omnipresença da escrita na 

sociedade torna o ambiente onde vivemos 

num lugar altamente diversificado do ponto 

de vista dos recursos semióticos, dos 

modos, da variedade textual e das funções 

dos escritos, algo que se verifica no 

contexto das cidades frequentemente 

descritas como um “print-rich environment” 

(Orellana & Hernández, 1999; Watson, 2005; 

Kassow, 2006; Giles & Tunks, 2010; Dooley, 

2013; Chern & Dooley, 2014). No entanto, 

importa deixar claro que a exploração 

educativa de toda esta riqueza gráfica e textual 

exposta nos ambientes urbanos deve ter 

propósitos educativos explícitos, claros e 

intencionais, devendo ser a condução das 

atividades alvo de um planeamento prévio por 

parte do professor como acontece com outros 

recursos e situações de aprendizagem em 

contextos não formais de ensino (por exemplo, 

visitas de estudo a Museus), neste caso a 

cidade como contexto educativo não formal 

mas também informal. A necessidade de uma 

planificação rigorosa e explícita é reforçada 

pelas evidências que apontam para a pouca 

importância que as crianças atribuem à 

diversidade linguística manifestada na 

paisagem linguística, o que não significa que 

não estejam conscientes da sua existência ou 

que não consigam explicar o seu significado 

(Dagenais et al., 2009). Este facto atribui-se à 

banalidade com que é encarada a diversidade 

linguística e cultural em contextos multilingues 

(Dagenais et al., 2009). Paralelamente, e 

ancorando-se nas abordagens da literacia 

emergente e da exploração educativa da 

paisagem linguística, Chern e Dooley (2014) 

sublinham que é necessário criar e dinamizar 

atividades educativas de forma explícita, 

selecionando materiais e estratégias adequadas 

aos conteúdos e necessidades dos alunos para 

que ocorram aprendizagens a partir dos textos 

encontrados no meio ambiente, tirando 

partido, sempre que possível, da complexidade 

que resulta da combinação de uma ou mais 

línguas com elementos visuais. As estratégias 

incluem a utilização de percursos pré-

definidos pela cidade e de imagens 

destacadas pelo professor no decorrer 

desses percursos, mas também encorajar os 

alunos a descobrirem, capturarem e 

selecionarem imagens de forma autónoma 

durante excursões na cidade e a trazê-las 

para a sala de aula. 

A exploração educativa da paisagem linguística 

consiste, pois, na utilização pedagógica de 

textos que não são pedagógicos no seu 

propósito (Rowland, 2012; Dooley, 2013) e se 

encontram na ecologia do quotidiano do 

espaço público, tendo como intuito maior a 
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leitura do mundo e não apenas a leitura das 

palavras (Orellana & Hernández, 1999; 

Clemente, Martins, Vieira, & Andrade, 2012), 

ou seja, a discussão do significado que as 

palavras têm para as crianças, manifestando-se 

por exemplo, nas histórias que contam e/ou 

desenham a partir das palavras que veem. Por 

este motivo, já Orelllana e Hernández (1999) 

destacavam o potencial da produção gráfica 

ambiental para dar a conhecer e envolver as 

crianças com o texto escrito nas suas múltiplas 

formas e na riqueza dos seus significados 

históricos, culturais e contextuais, ideia que 

ressurge, em 2009, através da metáfora de 

Shohamy e Waksman da paisagem linguística 

como “ponta de um iceberg”. A perspetiva 

teórica trazida por Shohamy e Waksman (2009) 

é desenvolvida apelando a uma exploração 

crítica da paisagem linguística, aludindo a uma 

abordagem ecológica das línguas. De acordo 

com esta abordagem, os textos da paisagem 

linguística poderão ser utilizados pelos alunos 

como “pontas de um iceberg” para 

conseguirem alcançar um conhecimento mais 

profundo e complexo do meio onde vivem, 

conhecimento este contido nas histórias da 

população, nas relações culturais, económicas e 

políticas estabelecidas e nas relações humanas.  

Sobre a utilização pedagógica dos escritos 

presentes no meio ambiente, defende-se que 

quadros teóricos da multiliteracia e da 

multimodalidade na sua relação com as 

características da paisagem linguística fundam 

alguns dos principais alicerces a partir dos quais 

emerge o seu potencial educativo, deixando ao 

professor pistas de ação que permitem o 

desenvolvimento de inúmeras propostas 

didáticas. Simultaneamente, a aposta na 

utilização da paisagem linguística como um 

recurso didático e como contexto para a 

aprendizagem de e sobre as línguas, e também 

sobre os seus utilizadores, tem vindo a ser 

consolidada no meio investigativo 

internacional. Seguidamente, apresentam-se 

alguns dos estudos internacionais mais 

relevantes e que se constituem como exemplos 

de boas práticas educativas resultantes da 

utilização da paisagem linguística em diferentes 

anos de escolaridade e níveis de ensino. 

Como já vimos atrás, a primeira definição do 

termo paisagem linguística surge pelo estudo 

empírico de Landry e Bourhis realizado no 

Canadá em 1997. Os participantes foram 2010 

alunos do 11.º e 12.º ano de escolaridade de 50 

escolas canadianas. Os principais objetivos de 

deste estudo foram verificar a relação entre a 

paisagem linguística e alguns aspetos relativos 

a crenças sobre vitalidade linguística, 

identidade etnolinguística, incluindo ainda 

questões de comportamento linguístico em 

contextos multilingues. 

Aproximadamente dez anos mais tarde, surge o 

estudo de Gorter e Cenoz (2008), onde são 

exploradas as relações entre uma língua pública 

e a aquisição de uma língua estrangeira, 

propondo que a primeira pode desempenhar 

um papel importante na expansão da 

competência pragmática e nas competências 

de literacia dos alunos. A competência 

pragmática traduz-se na capacidade de 

entender a relação entre a intenção linguístico-

comunicativa do interlocutor, a forma 

linguística que escolheu e a situação em que o 

ato comunicativo tem lugar, isto é, a 
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capacidade para retirar significados linguísticos 

a partir de um contexto extra-linguístico ou 

situacional (Rowland, 2012; Clemente, Martins, 

Vieira, & Andrade, 2014). 

Entre 2005 e 2008 Dagenais et al. (2009) 

desenvolveram um estudo longitudinal em 

Montreal, Vancouver e Québec no qual a 

paisagem linguística foi considerada uma 

heurística para descrever os contextos nos 

quais as crianças (com idades compreendidas 

entre os 10 e os 11 anos) se tornam cidadãos 

literados (literate citizens). O principal objetivo 

foi o de desenvolver o seu pensamento crítico 

sobre as relações de poder entre as línguas a 

partir do estudo da paisagem linguística e das 

línguas faladas pelos habitantes dos bairros 

onde moram. Como descrevem as autoras, “(…) 

linguistic landscape thus entails developing 

critical literacy so that they (children) learn to 

listen to the multiple voices in their 

communities” (Dagenais et al., 2009, p. 256).  

Na área da investigação em ciências e do 

desenvolvimento da literacia académica, 

destaca-se o estudo de Hanauer (2009) que 

observou a forma como os membros de um 

laboratório de microbiologia utilizavam uma 

parede representacional como recurso de 

comunicação na ciência e como construíam o 

conhecimento científico no decorrer do seu 

trabalho quotidiano. Hanauer, apostando numa 

análise à multimodalidade, identificou oito 

géneros textuais que contribuíam para facilitar 

a difusão do conhecimento científico e 

melhorar os procedimentos relativos à 

condução da investigação científica. 

Para finalizar, destacamos a investigação 

realizada em Edimburgo por Hancock (2012) 

que procurou compreender as perceções de 

um grupo de futuros professores sobre 

diversidade linguística e cultural. Aqui a 

paisagem linguística é explorada como uma 

ferramenta pedagógica na formação de 

professores tendo em vista uma sensibilização 

para os contextos multilingues das escolas 

onde virão a atuar. Note-se que foram os 

próprios alunos/futuros professores a tirar 

fotografias da paisagem linguística da cidade de 

Edimburgo, estratégia que pretendeu imergir 

estes futuros professores nos assuntos e 

problemas relativos às comunidades 

multilingues onde as escolas se localizam.  

Como podemos verificar mais à frente, na 

tabela 1 relativa à síntese dos estudos 

desenvolvidos sobre a exploração educativa da 

paisagem linguística, o interesse pelo tópico 

tem-se acentuado, particularmente na última 

década. 

 

Sobre multimodalidade 
 

Os textos multimodais são textos que têm mais 

do que um “modo” de produção de 

significados, fazendo com que o significado seja 

comunicado através de uma sincronização de 

modos (Walsh, 2006). Até mesmo os textos 

impressos básicos são multimodais, ideia que 

valoriza os vários recursos semióticos, como 

por exemplo, a fonte, o espaçamento, a cor e a 

imagem, considerando-os elementos 

comunicativos e não meramente decorativos 

(Jewitt, 2005). 

Um texto narrativo (quer seja escrito ou falado) 

pode tornar-se num texto multimodal no qual o 
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narrador pode ainda inserir diferentes vozes 

(Jaworski & Coupland, 1999). Ilustrando um 

exemplo, no regresso das férias escolares e 

respondendo ao pedido do professor para 

contarem como foram as férias, as crianças 

podem contar oralmente este momento, 

podendo optar também por mostrar um vídeo, 

uma fotografia, uma colagem feita com 

elementos da natureza combinados com 

outros, uma música, uma página na internet ou 

um desenho que tenham feito, enunciando 

citações dos pais ou irmãos em discurso direto 

ou indireto, mudando a postura corporal ou o 

tom de voz, produzindo deste modo uma 

narrativa multimodal. 

A maioria dos textos que encontramos na 

paisagem que nos circunda, se não a sua 

totalidade, tais como cartazes, avisos, anúncios 

publicitários, nomes de espaços comerciais e de 

placas direcionais, entre outros, contêm, para 

além de uma dimensão linguística, uma 

dimensão visual que colabora distintamente na 

produção de significados. Este tipo de textos, 

incluindo os textos escritos (monolingues e 

multilingues), apresenta características de 

multimodalidade (Jewitt, 2005; Kress & van 

Leeuwen, 2006; Sebba, 2012). 

A paisagem linguística é também uma paisagem 

semiótica onde outros elementos, para além 

das palavras escritas, produzem significados. 

Estes outros elementos, como, por exemplo, as 

imagens, a música, as embalagens de produtos 

alimentares, a moda, os gráficos, os ícones, 

quando não surgem isolados, estão muitas 

vezes associados ao texto escrito, gerando 

combinações de sentidos que convergem para 

a produção de significados. Reside aqui a 

natureza multimodal da paisagem linguística 

(Shohamy, 2006; Cenoz & Gorter, 2008; 

Shohamy & Waksman, 2009; Blommaert & 

Huang, 2010; Juffermans & Coppoolse, 2012; 

Clemente, 2017).  

A multimodalidade, definida como a mistura de 

códigos verbais e visuais que transportam 

significados, qualifica uma variedade de tipos 

de textos, desde os jornais, a publicidade, aos 

filmes, livros de histórias infantis até às páginas 

da internet. A proliferação de contextos 

multimodais deve-se à evolução dos meios e 

formas de comunicação e à influência da 

tecnologia que permite a coexistência de som, 

imagem e movimento, entre outros símbolos 

semióticos, para além da língua, intervenientes 

na produção de significados resultantes da 

combinação texto verbal-imagem. As 

características tipográficas, as cores, os 

símbolos e os ícones colocados lado a lado com 

o texto verbal (ou que o substituem por 

completo), os links de páginas da internet, os 

códigos QR (sigla de “Quick Response”) e/ou as 

hashtags, alusões a músicas, entre outros 

elementos que integram a paisagem linguística, 

constituem exemplos do seu caráter 

multimodal. Os sentidos que atribuímos ao 

mundo não provêm unicamente das línguas e 

das palavras escritas, existindo outros símbolos 

semióticos, outros modos que contribuem para 

a produção de significados (Clemente, Martins, 

Vieira, & Andrade, 2014). A este propósito, e de 

acordo com o modelo de triangulação de 

Pierce, os elementos da significação incluem o 

signo, o interpretante e o objeto, sendo que o 

signo está dividido em diferentes categorias 

também esquematizadas triangularmente: 
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ícone, índice e símbolo. Esta distinção é 

importante na análise dos objetos que 

compõem a paisagem linguística e auxilia a 

construção de interpretações em 

complementaridade ou simultaneidade com os 

significados dos textos verbais. Assim, um ícone 

é um signo que denota ou representa um 

aspeto do próprio objeto como é o exemplo de 

 que corresponde ao smiley face ou sorriso; o 

símbolo é um signo que constituiu uma 

representação arbitrária de algo no mundo, 

como é o caso das cores dos semáforos; o 

índice é um signo que significa algo devido à 

sua localização no mundo, como por exemplo 

as placas direcionais pedestres, sendo esta uma 

propriedade de todos os signos (Scollon & 

Scollon, 2003; Lillis, 2013). Chamamos ainda a 

atenção para o facto de poder ser feita uma 

distinção entre indexalidade e simbolismo 

como duas formas distintas de um signo (ou 

uma fonte tipográfica) produzir significado, 

como por exemplo, o uso de chinês no nome de 

uma loja pode remeter para uma comunidade 

que fala chinês ou para a oferta de serviços em 

chinês e o uso de uma caligrafia (fonte) de 

inspiração oriental que pode simbolizar o 

estrangeiro, de uma forma mais ampla, ou a 

Ásia, de uma forma mais particular (cf. 

Clemente, 2017). 

Notoriamente, como avançam Blommaert e 

Huang (2010), os estudos em paisagem 

linguística beneficiam da perspetiva que olha 

para as produções no espaço público como 

signos multimodais localizados em contextos 

concretos e que transformam o espaço num 

objeto etnográfico, repleto de traços, 

atividades, interações e histórias humanas. 

Fazem então parte da realidade urbana 

contemporânea a introdução constante de 

novas produções, o frenesim de imagens e 

palavras que se complementam e se 

sobrepõem e que revelam o dinamismo da 

atividade e interações humanas. As palavras e 

imagens da paisagem linguística não são 

perenes, e, por isso, vão desaparecendo e 

renovando uma paisagem em permanente 

construção, por vezes a um ritmo diário, como 

é o caso dos cartazes publicitários, cartazes de 

eventos culturais ou acontecimentos públicos, 

acontecimentos políticos, encerramento de 

espaços comerciais. Logo, a paisagem 

linguística é uma paisagem em gerúndio que se 

compõe num espaço gerado por diferentes 

atores, que contribui para a arquitetura dos 

espaços, e que é altamente dinâmica, instável e 

efémera. 
 

A cidade como texto 
 

Na interpretação da cidade como texto, o 

conceito de “texto” é entendido de uma forma 

ampla, multimodal, abrangendo pinturas, 

fotografias, vídeos, mapas (Kress & van 

Leeuwen, 2001; 2006; Maia, 2008). Este 

conceito remete para qualquer forma que 

represente significados sociais, o que inclui 

pinturas, paisagens e edifícios, assim como as 

palavras escritas (Pacione, 2009). A partir da 

perspetiva da multimodalidade, a 

sociosemiótica recorre a todos os meios 

disponíveis para produzir significados, 

considerando a sua forma particular de 

configurar o mundo e enfatizando a dimensão 
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social na medida em que os significados 

despontam sempre de sociedades e culturas 

específicas (Kress, 2004).  

À luz deste enquadramento, conclui-se que a 

cultura e o contexto atuam no processo de 

produção de significados dos textos que 

observamos na cidade, de que é exemplo a sua 

paisagem linguística.  

A cidade surge como um espaço discursivo 

composto de textos que são social e 

culturalmente produzidos. Isto deve-se ao facto 

de os significados sociais serem construídos em 

torno de uma cultura específica que determina 

o que é considerado na produção de sentidos, 

divulgando os interesses do produtor de um 

texto (Kress, 2004), e, acrescentamos, os 

interesses do leitor, estabelecendo uma 

polifonia entre os que produzem e os que 

recebem (Sabatier, Moore & Dagenais, 2013). 

A leitura da cidade processa-se de formas 

distintas, formas essas que compõem um 

conjunto sociosemiótico tradutor das práticas 

de significação que passam pela sua 

materialidade, mas também pela sua 

imaterialidade, movendo-se entre os sentidos 

denotativos e conotativos. Por este motivo, 

interessa-nos que se compreenda a expressão 

metafórica cidade como texto. 

A compreensão da cidade como texto teve 

origem no planeamento urbano de Kevin Lynch 

(1960), na geografia cultural de Peirce Lewis 

(1979) e na semiologia de Roland Barthes 

(1967; 1997) e, nos anos oitenta e noventa do 

século XX, na interpretação de Duncan & 

Duncan onde é sublinhada a pluralidade de 

sentidos e interpretações que os diferentes 

atores podem atribuir ao texto da paisagem (cf. 

Duncan & Duncan, 2009).   

Nos anos 60 do século XX, Lynch preocupou-se 

com a enumeração dos elementos que 

compõem a imagem da cidade, destacando a 

importância da forma, sendo a cidade descrita 

como um símbolo da sociedade complexa, 

onde os sujeitos e os elementos estáticos 

participam no seu espetáculo. 

Por seu lado, Roland Barthes referiu-se à cidade 

como um discurso com uma linguagem muito 

própria: 

 

The city is a discourse and this discourse is 
a truly language: the city speaks to its 
inhabitants, we speak our city, the city 
where we are, simply by living in it, by 
wandering through it, by looking at it” 
(1997, p. 168).  
 

No entanto, Barthes, ao considerar literalmente 

a cidade como texto, enunciou na época 

algumas dificuldades em transportar a 

expressão para fora do sentido metafórico. 

Considerando esta dificuldade, Mondada 

(2000) propôs o abandono da expressão, 

favorecendo o questionamento dos textos e 

dos discursos que circulam na cidade e que, de 

certa forma, fazem a cidade 

performativamente, favorecendo uma 

definição de urbanidade com maior destaque 

na dimensão simbólica. 

Também no seguimento da dificuldade 

destacada por Barthes, Peirce Lewis apresentou 

um conjunto de axiomas, comparados a regras 

gramaticais, para auxiliar a leitura da paisagem.  
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Ler as paisagens é uma tarefa que não é tão 
fácil como ler livros uma vez que estas são 
desorganizadas, têm páginas em falta, são 
sucessivamente editadas por muitas pessoas 
com “caligrafias ilegíveis”. Nesta conceção 
“(…) landscapes can be read, but unlike 
books, they were not meant to be read” 
(Lewis, 1979, p. 2). 
 

 Os axiomas de Lewis são um importante 

contributo também para o ensino formal, 

escasso e pouco encorajado, da leitura das 

paisagens: “Very few academic disciplines 

teach their students how to read landscapes, or 

encourage them to try” (Lewis, 1979). 

Numa visão mais moderna, a noção de texto é 

expandida para contemplar todas as produções 

culturais, insistindo na assunção de que 

nenhum olhar sobre a paisagem é neutro ou 

puramente objetivo e, por isso, são valorizadas 

as diferentes leituras, não só as individuais 

como também as leituras que se manifestam 

em discursos culturais que as influenciam 

(Duncan & Duncan, 2009). Paralelamente, esta 

perspetiva reconhece o peso do valor simbólico 

das paisagens mas não lhes atribui uma função 

exclusivamente simbólica dado que a paisagem 

resulta de esforços performativos que implicam 

muito envolvimento por parte dos sujeitos, 

tempo e custos económicos que têm como 

objetivo o cumprimento de uma utilidade, que 

pode passar pela atuação de identidades de 

grupo. 

Do ponto de vista da investigação, Duncan e 

Duncan (2009) fazem um reparo importante 

que se prende com a magnitude das análises 

que é permitido aos investigadores efetuar ao 

procurarem compreender as histórias e os 

discursos culturais que sustentam as leituras de 

determinada paisagem. É referido que, neste 

caso, a análise será uma reconstrução de 

natureza especulativa mas que pode ser melhor 

sustentada se considerar diversos tipos de 

fontes de dados, como por exemplo o acesso a 

documentos variados, arquivos e entrevistas.  

Este é um aspeto muito importante para quem 

lê e analisa a paisagem linguística. Quer se trate 

de um investigador, professor ou aluno que 

analisa a paisagem linguística não deve 

presumir demasiada intencionalidade por parte 

dos que desenham a paisagem. 

Esta não presunção de demasiada 

intencionalidade é particularmente 

interessante no estudo e na exploração 

educativa da paisagem linguística porque, 

frequentemente, os autores elaboram os seus 

textos não pensando nas leituras que dali 

resultarão e apoiam-se na suas experiências de 

vida pessoais, nos seus gostos e no critério da 

originalidade da designação manifestado em 

expressões como “soar bem” ou “resultar bem” 

(Clemente, 2017). Independentemente deste 

reconhecimento, identificar uma intenção 

assumida por parte dos autores de privilegiar 

umas línguas em detrimento de outras não 

significa que quem lê a paisagem linguística não 

se possa focar nos usos sociais que as línguas 

têm, tendo em vista a identificação e 

compreensão das tendências manifestadas na 

paisagem. 

Historicamente, o tratamento da cidade como 

texto revelador da realidade social não é novo. 

Já Victor Hugo, no romance Notre-Dame de 

Paris datado de 1831, fazia uma alusão à 

materialidade da cidade através dos 

significados simbólicos manifestados nos 

edifícios/monumentos históricos e nas leituras 
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e mensagens que evocavam (Barthes, 1967; 

1997; Thompson, 2006; Lefebvre, 2003). Esta 

alusão reporta-se, sobretudo, à importância da 

arquitetura como veículo de mensagens, onde 

os monumentos, sobretudo as catedrais, eram 

os principais meios através dos quais os artistas 

podiam expressar, divulgar e perpetuar as suas 

ideias até à invenção da imprensa no século XV: 

 

Human kind has had no thought of any 
importance which has not been written 
down in stone. Why? Because all thoughts, 
whether they be religious or philosophical 
must be perpetuated. Because an idea which 
has shaken a generation must shake others, 
must leave a trace. Yet how precarious is 
the immortality of a manuscript! A building 
is another, long-lasting and resistant kind a 
book! (Thompson, 2006, p. 59, tradução da 
autora). 
 

Para além da materialidade e da arquitetura da 

cidade, a toponímia também constitui um 

elemento de leitura da cidade. De Certau 

(1984) referia sobre esta relação que a própria 

toponímia da cidade é composta por 

constelações que ordenam a superfície da 

cidade, operando de acordo com arranjos 

cronológicos ou históricos que vão perdendo o 

valor inicial para ganharem significados 

variados atribuídos pelos transeuntes, 

formando mesmo itinerários imaginados. 

Assim, os topónimos “seem to be carried as 

emblems by the travellers they direct and 

simultaneously decorate” (p. 104). 

Os transeuntes e residentes ganham um lugar 

central na produção dos textos da cidade e na 

leitura da cidade como um conjunto de textos, 

movendo-se entre eles enquanto caminham, 

uma forma mais rica ou elementar (De Certau, 

1984) de experienciar a cidade, quando 

comparada com a viagem recorrendo a meios 

de transporte. Nesta produção e movimento 

quotidiano encontramos uma grande 

contradição: nem sempre, ou raras vezes, se 

repara nos textos da cidade ao ponto de se 

gerar uma “cegueira” que caracteriza a prática 

da cidade (De Certau, 1984). Esta ideia leva-nos 

ao pensamento de Lewis (1979) quando este 

menciona que as paisagens, ao contrário dos 

livros, não são produzidas para ser lidas. O 

carácter contraditório conduz-nos à explicação 

de que a cidade como texto não é resultado 

apenas da sua composição material, mas antes 

se constitui como uma matriz cultural tal como 

defendeu Augustin Berque em 1998 (cf. Cabral 

2000; Holzer, 2004; Maia, 2008), mas também 

social e simbólica (Peixoto, 2009), incorporando 

representações que nunca são neutras e, 

muitas vezes, são subjetivas (Hoelscher, 2009; 

Pacione, 2009). 

Compreende-se que a cidade é lida de modos 

distintos influenciados por questões de género, 

por questões étnicas (Maia, 2008) e também 

pelas classes sociais dos sujeitos que se 

apropriam de e verbalizam um espaço público 

disponível para “múltiplas e diversas 

representações” (Peixoto, 2009, p. 5). 

Assim, a metáfora da cidade como texto ou, se 

quisermos, a paisagem como texto inclui os 

textos das culturas e dos contextos particulares 

aos quais a cidade pertence. São textos a partir 

dos quais se lê a sociedade e os seus valores 

políticos, económicos e sociais. Por estes 

motivos, deve-se pensar nas implicações dos 

textos produzidos, na sua linguagem, nas 

relações de poder, ideologias e discursos que 

os originam, que muitas vezes são provenientes 
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de redes de atores (Kneale, 1998), e que nem 

sempre estão visíveis ou nem sempre são 

facilmente “lidos”. Ao mesmo tempo, a cidade 

como texto revela a hegemonia de uns 

discursos e o silêncio ou o silenciar de outros 

(Peixoto, 2009). 
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Autores 

 

Como exploram a paisagem linguística 

 
Landry & Bourhis (1997) — Verificam a relação entre a paisagem linguística e alguns 

aspetos relacionados com a vitalidade linguística, identidade 
etnolinguística e também com o comportamento linguístico em 
contextos multilingues. 

Cenoz & Gorter (2008) — Exploram as relações entre a língua pública e a aquisição de 
uma segunda língua, sugerindo que a primeira poderá ter um 
papel importante na melhoria da competência pragmática e 
literacia dos alunos. 

Hornsby (2008) — Explora o efeito do uso simbólico da língua em crianças do 1.º 
CEB e jovens do 3.º CEB falantes de bretão e frequentando 
escolas de imersão bilingues na Bretanha.   

Palova (2008)* — Projeto (Lifelong Learning Programme) que explora a paisagem 
linguística de 10 contextos urbanos europeus com o objetivo 
de promover a cultura e a language awareness. Em contextos 
de vida reais. 

— Produziu um website* (http://www.signsinthecity.net/), guias 
linguísticos e de viagem, exposições fotográficas, filmes e um 
jogo online que permite ao utilizador navegar numa das 
cidades tratadas e conhecer as suas línguas (espanhol, alemão, 
esloveno, catalão, maltês, búlgaro, polaco, turco, romeno, 
húngaro e grego). 

Dagenais, Moore, 
Sabatier, Lamarre & 

Armand (2009) 

— Utilizam a paisagem linguística como uma heurística para 
descrever contextos nos quais as crianças (10-11 anos) se 
tornam cidadãos literados, procurando desenvolver o sentido 
crítico sobre as relações de poder entre as línguas dos seus 
bairros. 

— Para além dos investigadores, também os professores e as 
crianças tiram fotografias da paisagem linguística em locais 
próximos das escolas no âmbito da realização de atividades de 
language awareness que valorizam as vozes, experiências, 
valores e perceções das crianças.  

Hanauer (2009) — Analisa a paisagem linguística num contexto de literacia 
académica numa parede representacional de um laboratório 
de microbiologia; observa como os membros do laboratório 
utilizavam a parede como um recurso de comunicação na 
Ciência e como construíam o conhecimento científico no 
decorrer do seu trabalho quotidiano. 

Lazdina & Marten (2009) — Projeto desenvolvido com um grupo de estudantes de 
Mestrado em Filologia em cidades de dimensão média nos 
estados Bálticos. 

— os alunos participam também na recolha e tratamento 
estatístico das fotografias e, para além das vantagens 
associadas ao seu envolvimento no trabalho de campo, como 
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por exemplo a motivação para a aprendizagem, aumentam a 
sua conpreensão sobre os padrões linguísticos da sociedade 
onde vivem. 

Ramamoorthy (2010) — Discute a paisagem linguística enquadrada políticas educativas 
e no currículo, bem como as escolhas individuais em relação 
aos nomes próprios e aos nomes das ruas.  

Sayer (2010) — Destaca a paisagem linguística como um recurso pedagógico 
numa aula inglês língua estrangeira num projeto realizado 
numa comunidade local do México.  

— Utiliza sinalização pública para analisar os significados sociais 
do inglês e as formas inovadoras com que as pessoas utilizam a 
língua. 

Hancock (2012) — Descreve a paisagem linguística como uma ferramenta 
pedagógica na formação de professores para sensibilizá-los 
para os contextos multilingues, pretendendo compreender 
quais as suas perceções sobre a diversidade linguística e 
cultural. 

— Os futuros professores, durante a formação inicial, tiram 
fotografias à paisagem linguística da cidade de Edimburgo, 
envolvendo-se nos assuntos relacionados com as escolas 
localizadas em comunidades multilingues, procurando 
aumentar a sua sensibilização para os ambientes multilingues. 

Rowland (2012) 

 

— Discute os benefícios pedagógicos da utilização da paisagem 
linguística resultantes da implementação de um projeto em 
aula de Inglês Língua Estrangeira no Japão, pretendendo 
verificar de que forma os alunos se envolvem com os textos 
expostos no espaço público. 

— A estratégia utilizada privilegia a recolha e análise pelos 
próprios alunos de fotografias de sinais com a presença da 
língua inglesa. 

— Defende a ideia de que a exploração pedagógica da paisagem 
linguística pode ser relevante para os alunos de Inglês Língua 
Estrangeira, desenvolvendo, por exemplo, a sua competência 
simbólica e capacidades de literacia (seguindo o sentido de 
multiliteracias). 

Brown (2012) — Explora a interseção da apropriação de um lugar e a 
revitalização da língua Võro no espaço simbólico e material da 
escola, valorizando a pedagogia do lugar. 

— Examina a introdução de uma língua usada com menos 
frequência na paisagem da escola (schoolscape) assim como a 
sua presença material no jardim-de-infância e escolas do 1.º 
CEB. 

— Procura os significados atribuídos pelos professores e 
administradores de forma a compreender as possibilidades de 
transformação da paisagem linguística da escola num local de 
inclusão das línguas menos utilizadas. 

Dressler (2015) — Privilegia a paisagem linguística escolar, nomeadamente e as 
situações de contacto linguístico decorrentes de um programa 
de ensino bilingue alemão/inglês numa escola primária 



 

 

33 

canadiana. 

— Procura compreender de que forma as práticas de criação da 
paisagem linguística dos professores do programa de ensino 
bilingue alemão/inglês podem efetivamente promover o 
bilinguismo. 

— Recorre à nexus analysis como forma de valorizar a 
investigação e a discussão dos dados acedendo às vozes dos 
autores da paisagem linguística. Conclui ainda que a paisagem 
linguística da escola favorece o inglês, não contribuindo para a 
promoção do bilinguismo do programa inglês/alemão. 

Gorter & Cenoz (2015) 

 

 

 

 

Clemente (2017) 

— Examinam a paisagem linguística em escolas do País Basco 
onde o espanhol, o basco e o inglês são estudados; 

— Discutem as funções, a distribuição e a autoria dos sinais nas 
paredes das escolas, concluindo que existem diferentes 
intenções comunicativas nos textos analisados, tendo o basco 
um papel mais proeminente na paisagem escolar. Refletem 
sobre a influência de uma paisagem linguística multilingue na 
competência multilingue dos alunos. 

— Partindo do estudo sociolinguístico de uma cidade portuguesa 
(Aveiro), descreve e discute as dimensões e o valor educativo 
da paisagem linguística, enfatizando o seu caráter 
interdisciplinar e multimodal bem como a forma como 
contribui para a geografia do urbano, em particular o 
desenvolvimento sustentável.  

— Examina a paisagem linguística como um recurso promotor do 
pensamento crítico e criativo no 1º CEB. 

 

 

Tabela 1: Síntese dos estudos desenvolvidos em torno da exploração didática da paisagem linguística 
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Paisagem linguística e a educação para 
diversidade linguística e cultural

 
  

Como vimos atrás, as cidades são locais de múltiplos encontros e de contactos variados entre os seus 

habitantes, as suas línguas e as suas culturas. Todavia, a natureza destes encontros e contactos é 

bastante complexa envolvendo atitudes e comportamentos pessoais enraizados, muitas vezes difíceis de 

alterar, perante o Outro, e perante a afirmação identitária pessoal e criação de espaços identitários 

partilhados no ambiente urbano. Estas atitudes geram frequentemente situações de discriminação, 

contribuindo para acentuar tensões e desequilíbrios sociais dentro da cidade. Estas tensões e 

desequilíbrios não são apenas geradas pelas atitudes individuais isoladas, tendo na sua origem uma 

complexa rede de causas económicas, políticas, culturais, sociais e educativas.  
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Os fatores económicos determinam, por 

exemplo, a área de atividade socioeconómica a 

que se dedicam os habitantes, os locais e tipo 

de alojamento onde vivem os habitantes bem 

como os locais que frequentam dentro da 

cidade. Os fatores políticos incluem, por 

exemplo, as medidas de integração da 

população imigrante adotadas e divulgadas ao 

nível nacional e pelo poder local, bem como a 

legislação e as recomendações para o campo 

educativo. Quanto aos fatores relacionados 

com a gestão e divulgação cultural estes podem 

ser resultado de medidas políticas estatais ou 

locais ou ainda geridos por entidades não-

governamentais ou outras de iniciativa privada, 

e são, sobretudo, responsáveis pela divulgação 

do património cultural local/nacional, pela 

dinamização de atividades culturais 

contemporâneas e pela integração de 

propostas interculturais. 

Interessa-nos aqui destacar o papel da 

educação no que diz respeito à sensibilização à 

diversidade linguística e cultural e para a 

promoção de vivências interculturais nas 

cidades multilingues e multiculturais onde 

habitam as crianças.  

O termo sensibilização à diversidade linguística 

resulta da apropriação mais comum em língua 

portuguesa do termo language awareness 

atribuído a Hawkins (1974). No decorrer da sua 

investigação pioneira, em 1987, Hawkins 

refere-se à “awareness of languages” como um 

exercício fundamental para desafiar os alunos a 

fazerem perguntas sobre as línguas que muitos 

tomam como dados adquiridos, e para 

promover a compreensão de como funcionam 

as línguas na sociedade (Hawkins, 1999). Anos 

antes, em 1974, Hawkins revela-se já a 

importância de um olhar crítico para as línguas, 

referindo que os preconceitos e snobismos que 

são endémicos na sua comunidade linguística 

ingénua (referindo ao contexto do Reino Unido) 

deixam de ser um assunto irrelevante a partir 

do momento em que interferem com as 

oportunidades de vida dos alunos, sendo o 

preconceito alimentado pela insegurança e 

pelo receio (Hawkins, 1999). 

Desde o aparecimento do termo que têm 

surgido inúmeras expressões que procuram 

expressar a ideia do conceito original, ainda 

que se possam identificar algumas diferenças 

devido à dificuldade em encontrar uma 

expressão equivalente a “awareness” noutras 

línguas. A expressão language awareness foi 

adaptada na comunidade francófona com 

termos variados como “éveil aux langues”, 

“éveil aux langage”, “sensibilization à la 

diversité linguistique”, “éducation aux langues 

et aux cultures”, como podemos ler nos 

trabalhos de Dabène (1991), Candelier (1998), 

Macaire (1998) (cf. Young & Hélot, 2003). Em 

Portugal, por influência da expressão francesa 

sensibilization à la diversité linguistique, utiliza-

se frequentemente a expressão “sensibilização 

à diversidade linguística”, e em alguns casos 

“sensibilização à diversidade linguística e 

cultural”, expressão esta que procura 

reforçar/evidenciar o papel das línguas como 

cultura e como acesso à cultura. 

Efetivamente até a expressão portuguesa, 

sensibilizar, parece continuar a carecer 

atualmente da abrangência de “to be aware”. 

Estar sensibilizado para algo, ou sobre algo é 

diferente de estar consciente de ou de 
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desenvolver competências efectivas 

relacionadas com as línguas e os seus usos 

sociais. A partir do momento que em 

procuramos desenvolver competências nos 

alunos, em que nos propomos a articular o 

conhecimento sobre as línguas e o seu uso na 

sociedade multilingue, em promover 

estratégias didáticas promotoras de disposições 

e capacidades de pensamento crítico com o 

desenvolvimento de competências noutras 

áreas curriculares, ultrapassamos a etapa 

inicial, e necessária, da sensibilização. Estar 

sensibilizado para as línguas e culturas faz 

parte de uma fase inicial em que o aprendente 

dá os primeiros passos no mundo das 

línguas/culturas e da suas diversidades, por 

este motivo preferimos utilizar o termo 

language awareness ou educação para a 

diversidade linguística e cultural (doravante 

EDLC). 

Importa ainda esclarecer, sobretudo aos 

professores do 1º CEB, que em muitos casos 

não receberam formação em ensino de línguas 

e que não se sentem preparados para levar a 

cabo atividades com línguas com os seus 

alunos, que a EDLC não se trata de ensino 

formal de línguas estrangeiras. A EDLC tem 

objetivos distintos (ainda que articulados em 

complementaridade com as diferentes etapas 

do percurso escolar dos alunos), faz parte de 

um processo e consiste num modelo de 

educação linguística cujo objetivo é o de entrar 

em contato com uma multiplicidade de línguas 

e compreender por que razões estas línguas 

estão presentes numa sala de aula ou na 

sociedade (Young & Hélot, 2003; Hélot & 

Young, 2006). Por forma a usufruir plenamente 

nos benefícios deste modelo, esta distinção 

deve ser clara quer para os pais quer para os 

professores, isto é, não se trata de aprender 

línguas, trata-se de aprender sobre as línguas e 

sobre as culturas (Young & Hélot, 2003; Hélot & 

Young, 2006; Martins, 2008) 

 
 

De que forma a 
paisagem linguística se 

relaciona com a 
abordagem da EDLC, 
com a cidade e com as 
relações entre os seus 

habitantes? Como 
explorar esta relação 

nas práticas 
pedagógicas? 

 
 

Procuraremos responder a estas questões, 

mostrando também alguns exemplos de 

atividades que podem ser realizadas para 

alcançar alguns objetivos didáticos que 

consideramos serem muito relevantes nesta 

abordagem.  

Começamos por sublinhar que a paisagem 

linguística da cidade onde vivem as crianças 

permite analisar e gerar relações pessoais e 

interpessoais através do contacto quotidiano 

com as línguas e com os sujeitos que as falam. 

No decorrer deste contacto e dentro deste 

ambiente urbano gera-se um contexto 

sociolinguístico muito rico decorrente do 

contacto de línguas e de pessoas e da sua 
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participação e experiências de comunicação na 

vida quotidiana.  

Assim destacamos três objetivos nucleares da 

articulação entre a abordagem da EDLC e a 

paisagem linguística que compete à escola 

proporcionar experiências de aprendizagem 

que promovam a compreensão e valorização 

do meio local, porque é contexto de vida e de 

aprendizagem para a vida, contribuindo para a 

sua valorização como exercício primeiro para a 

compreensão do mundo. Esta compreensão e 

valorização passa por: 

 

1. Desenvolver atividades que 

estreitem as relações de 

proximidade entre os habitantes; 

2. Envolver as crianças na recriação, 

reapropriação e valorização do seu 

património cultural local 

3. Realizar atividades criativas e 

originais, criando dinâmicas de 

cidadania progressivamente mais 

complexas. 

 

O tratamento educativo da paisagem 

linguística, que se constitui como um contexto-

recurso para implementar a EDLC, permite-nos 

explorar todos os temas integrantes da 

sensibilização à diversidade linguística descritos 

por Martins (2008). A saber, 

— Relações entre línguas e culturas; 

— Relações entre as diferentes línguas 

(sua história e evolução, famílias de 

línguas, empréstimos linguísticos); 

— Sistemas de escrita, alfabéticos e não 

alfabéticos; 

— Sistemas fonológicos (os sons das 

línguas); 

— As línguas no espaço (na Europa, no 

mundo;); 

— Diversidade intralinguística; 

— Estatutos das línguas. 

 

Todavia, para além de permitir explorar os 

temas enumerados atrás, a sua grande 

diferença que constitui a utilização da paisagem 

linguística relativamente às estratégias e temas 

recorrentes da sensibilização à diversidade 

linguística e cultural passa por aquela se 

constituir como um meio ótimo para explorar 

situações concretas e observáveis do meio local 

onde vivem as crianças, onde as crianças 

podem facilmente observar as línguas na 

sociedade e refletir sobre o seu uso através de 

temas como os que podemos ver de seguida.  

 

Novos temas a explorar na 

EDLC através da  

paisagem linguística 

 

• As línguas da e na cidade 

(identificação e mapeamento) 

• As diferenças entre visibilidade e 

vitalidade linguística 

• O poder linguístico (através da forma 

como as línguas estão presentes no 

espaço público urbano) 

• As línguas como veículo e produto da 

globalização 

• Os estatutos das línguas visíveis no 

espaço público urbano (por exemplo, 

línguas maioritárias/minoritárias, 

língua franca, línguas da imigração, 

línguas do turismo, etc.) 
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• Os diferentes usos das línguas e da 

linguagem em sociedade (remetendo 

para a identificação e compreensão 

das funções das línguas no espaço 

público da cidade, procurando a sua 

relação com outras formas de 

comunicação e analisando 

composições de natureza multimodal; 

vejam-se a este propósito os códigos 

QR) 

 

 

Apresentamos agora alguns exemplos de 

atividades enquadradas em 3 objetivos 

específicos. 

 

1. Desenvolver 
atividades que estreitem as 

relações de proximidades 
entre todas as crianças que 

frequentam uma mesma 
escola e entre os habitantes 

da cidade  
 

• Trazer à escola a família de crianças 

imigrantes ou cujos pais sejam emigrantes 

permitindo que participem em atividades na 

sala de aula, podendo por exemplo contar 

histórias das suas infâncias, explicar por que 

razões tiveram que emigrar, como era a 

vida no(s) país(es) onde nasceram. Pode 

dar-se o caso de os pais terem 

nacionalidades distintas, o que enriquece 

ainda mais a discussão.  

• O professor pode ainda pedir aos alunos ou 

pais que tragam histórias/contos infantis, 

livros ou imprensa escrita em diferentes 

línguas e que poderão ler às crianças que 

devem poder também manusear e ler essas 

histórias/textos.  

• Para além dos pais, podem ser convidados 

os irmãos, avós ou outros familiares que 

tenham vivido a experiência da imigração. 

Fora do núcleo familiar da criança, a escola 

pode também contactar com outros 

habitantes da cidade, com é o caso dos 

vizinhos ou de proprietários de pequenos 

negócios que possam contribuir para a 

partilha de histórias e experiências de vida, 

como por exemplo, recordar como se 

celebrava uma época festiva na sua terra, 

como era a vida na sua infância, como era 

escola que frequentou, como era a cidade, 

etc.  

 

Estas atividades são extremamente 

importantes porque contribuem para alargar as 

visões do mundo que as crianças têm, 

descentrando-se das suas visões egocêntricas e 

abrindo a possibilidade de conhecer o outro e 

ampliar o seu eu. 

 

2. Envolver as crianças 
na recriação, reapropriação 

e valorização do 
património cultural local 

(material e imaterial) 
 

• Saber histórias populares, lendas, factos 

históricos e/ou vocabulário específico 

relacionado com a existência e vida da 

cidade onde vive e que está presente na 

paisagem linguística da cidade. Por 

exemplo, no caso de Aveiro, o que significa 
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botirões, ou cais, ou qual a história dos 

ovos-moles, porque se utilizam as pipas de 

madeira para guardar o doce, a origem da 

palavra marnoto e o que significa, as salinas 

e a produção de sal, os tradicionais azulejos 

que revestem não só fachadas de edifícios 

mas também dão nome às ruas da cidade, a 

arquitetura característica da Arte Nova, 

entre outras possibilidades e outros 

exemplos existentes noutras cidades. 

No caso da cidade de Aveiro existem 

algumas obas infantis que permitem 

recontar a história da cidade e a história dos 

seus marcos culturais, constituindo recursos 

adicionais para o trabalho em sala de aula, 

como por exemplo: “A cidade dos ovos-

moles”, de Amaro Neves e Jeremias 

Bandarra (Meiosdarte), “Ovo-Mole & 

Companhia”, de Rosa do Céu e Francisco C. 

Cunha (Meiosdarte) e “O moliceiro da ria, 

realidade e fantasia”, de Amaro Neves e 

Sara Bandarra (Meiosdarte). 

• Na ponte a estabelecer entre a literatura 

infantil e o conhecimento e leitura crítica e 

criativa da paisagem, será importante 

contactar com textos variados alusivos a 

outras cidades ou locais. Sugere-se, a este 

propósito, a obra “A sereia e os gigantes”, 

de Catarina Sobral (Orfeu Negro) que 

retrata a lenda da Praia da Rocha. 

• Solicitar às crianças que escrevam, ilustrem, 

recorrendo a avariadas técnicas, ou 

representem histórias originais sobre a sua 

cidade que reflitam genuinamente a visão 

que têm dela, os seus monumentos, os seus 

produtos, a sua cultura. Estas produções, 

que podem incluir as vozes das crianças 

sobre uma cidade vivida e uma cidade 

imaginada, podem inclusivamente ser 

exibidas na cidade (uma forma de 

construção e planeamento da paisagem 

linguística pelas crianças) e até utilizadas 

em intercâmbios com as produções 

realizadas por crianças de outras cidades, 

exibindo também na cidade as histórias das 

outras cidades. 

 

3. Dar lugar à produção 
de atividades criativas e 
originais pelas crianças, 

aumentado 
progressivamente a 

complexidade nas práticas 
de cidadania 

 

• Elaborar um projeto de turma ou de escola 

para resolver um problema, ultrapassar 

uma lacuna identificada pelas crianças (uma 

rua, um monumento, um edifício, um 

jardim, etc.) ou inclusivamente para 

expressar uma visão de cidade desejada 

recorrendo à paisagem linguística. Após 

chegarem a acordo sobre qual o local ou 

situação a contemplar no projeto, os alunos 

teriam de fazer uma pequena investigação 

sobre as características do local, do edifício 

ou do monumento, procurando avaliar as 

condições atuais, descrever e justificar o 

que poderia estar melhor (o que 

gostaríamos de mudar e porquê), selecionar 

campo de atuação possível (o que podemos 

melhorar?) e apresentar propostas 

concretas de melhoria e de execução (como 

vamos melhorar?). 
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•  O processo criativo e o resultado final deste 

projeto realizado pelas crianças deverá ser 

divulgado e sair do contexto do edifício 

escolar, tornando-se visível na cidade e 

permitindo às crianças conquistar um 

espaço e lugar inteiramente seu na cidade. 
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A paisagem linguística e o pensamento 
crítico e criativo 

 
 

Como temos vindo a defender, o tratamento educativo da paisagem linguística é multidimensional e, 

por isso, interdisciplinar. A compreensão e construção da paisagem linguística envolvem 

simultaneamente conhecimento sobre as línguas e conhecimento sobre os contextos sociais, culturais, 

políticos e económicos onde elas se inserem. Por este motivo, julgamos que o planeamento do 

tratamento educativo da paisagem linguística deve contemplar de forma explícita a promoção de 

atitudes e capacidades de pensamento crítico e também criativo.  

 

 

A paisagem linguística é muitas vezes porta-voz 

de tensões, de relações de poder e de controlo 

que também se manifestam pela via da escolha 

linguística e daquilo que essa escolha 

representa. Como refere Noguerol “no se 

puede olvidar que esta consciencia de los 

hechos lingüísticos no se puede aislar del 

reconocimiento del poder y del control que se 

ejerce a través del lenguaje, y de la compleja 

relación existente entre lengua y cultura (…)” 

(Noguerol citado por Martins, 2008, p. 170). 

É necessário desenvolver um pensamento de 

tipo crítico para conseguir viver melhor em 

sociedades plurais, para interagir com os 

outros, exercendo uma cidadania plena e uma 

participação consciente nas instituições 

democráticas onde os cidadãos são chamados 

intervir e a tomar decisões racionais (Vieira, 

Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). Para além 

disso, é reconhecido que a promoção de um 

pensamento do tipo crítico pode contribuir 

para quebrar as atitudes mais egocêntricas, o 

que, por outro lado, se relaciona com a análise 

da paisagem linguística no sentido de que o 

descentramento das leituras individuais, 

próprias de cada um de nós, permite uma 

maior abertura ao outro, dá lugar ao 

equacionar e a conceber outras formas de ler o 

mundo (Wright citado por Vieira, Tenreiro-

Vieira & Martins, 2011; Clemente, 2017). 

 

O que é o  
pensamento crítico? 

 

Há medida que as sociedades se desenvolvem e 

que a natureza dos problemas e das situações 

com as quais somos confrontados se 
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complexifica, somos cada vez mais solicitados a 

tomar decisões racionais baseadas num 

pensamento crítico, capaz de analisar, 

comparar, avaliar, produzir argumentos e 

tomar medidas. Por estes motivos, os alunos 

devem ser preparados para questionar as 

evidências, levantar dúvidas, investigar 

situações e propor alternativas, ou seja, devem 

ser capazes de pensar criticamente quer no 

contexto escolar quer na vida quotidiana 

(Barak, Ben-Chaim & Zoller, 2007). O 

pensamento crítico diz respeito ao uso de 

capacidades ou estratégias cognitivas com o 

intuito de aumentar a probabilidade de um 

resultado desejado (Halpern, 1998). Assim, 

descrito, o pensamento crítico é um tipo de 

pensamento ponderado e dirigido para o 

cumprimento de objetivos, envolve a resolução 

de problemas, a formulação de inferências, o 

cálculo de probabilidades e a tomada de 

decisões (Valente, 1989; Halpern, 1998). Uma 

definição anterior de um dos percursores do 

pensamento crítico, Ennis (1985), refere-se a 

este tipo de pensamento como uma forma 

racional e reflexiva de pensar, focada na 

decisão sobre em que acreditar ou o que fazer 

(Ennis citado por Vieira, Tenreiro-Vieira & 

Martins, 2011). 

Encorajar os alunos a pensar de forma crítica 

implica, por exemplo, auxiliá-los a distinguir 

opiniões de factos, a avaliar evidências e a 

evitar pensamentos ilógicos/insensatos e 

superficiais, abordagem importante para evitar 

manipulações nas mais variadas situações do 

quotidiano pessoal, profissional e cívico 

(Forrester, 2008). 

Pensar criticamente torna-se então uma 

capacidade básica e um imperativo na vida 

contemporânea, fundamental para atribui 

sentidos e significados ao mundo, e requer um 

esforço mental ativo (Barak, Ben-Chaim & 

Zoller, 2007; Gunn, Grigg & Pomahac, 2007; 

Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). 

 

Think outside the box, 
o pensamento criativo 

 

O pensamento criativo é um tipo de 

pensamento divergente e que se caracteriza 

pela produção de estratégias e soluções 

incomuns, imaginativas e alternativas para 

resolver problemas e apresentar respostas, 

opondo-se de certa forma a um pensamento 

reprodutivo (Weisberg, 2003). É um tipo de 

pensamento que se compatibiliza com o 

pensamento crítico, e que, muitas vezes, 

sintetiza as experiências do passado originando 

soluções inovadoras (Halpern, 2001). A OCDE 

(2019) defende que, o pensamento criativo não 

é uma ideia avulsa, é uma competência tangível 

e essencial na educação do século XXI e que 

pode ajudar os indivíduos a alcançarem 

melhores resultados em ambientes desafiantes 

e condicionados. Pode, portanto, ser 

promovido e avaliado nas escolas nos domínios 

Expressivo (escrito e visual) e no domínio da 

criação de conhecimento e resolução de 

problemas de caráter social e científico (OCDE, 

2019). 
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Quais as capacidades e 
as disposições/atitudes 

de pensamento crítico 
mais relevantes no 

tratamento educativo da 
paisagem linguística? 

 

Tal como o pensamento criativo, o pensamento 

crítico pode ser ensinado e pode ser 

desenvolvido. Existem, por isso, um conjunto 

de capacidades e disposições/atitudes que 

estão identificadas e que podem ser aprendidas 

e utilizadas pelos alunos. Com efeito, não basta 

promover um conjunto de capacidades de 

pensamento crítico se os alunos não tiverem a 

predisposição e vontade de realizar o esforço 

de pensar de forma crítica. Quer isto dizer que 

o pensamento crítico também se ocupa das 

disposições e atitudes para reconhecer quando 

é necessário utilizar uma determinada 

capacidade e estar disponível para exercer o 

esforço mental para a sua aplicação (Halpern, 

1999). Comprovando a relevância das 

disposições para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a taxonomia proposta por 

Ennis (1985) enumera 14 disposições de 

pensamento crítico, das quais se destacam as 7 

primeiras: 

 

• procurar uma proposição clara sobre 
um tema 

• procurar razões 

• tentar estar bem informado 

• usar e referir fontes credíveis 

• focar a situação/problema sob uma 
perspetiva global 

• tentar não se desviar do assunto 
principal 

• manter-se focado na preocupação 
original/principal (Vieira, Tenreiro-
Vieira & Martins, 2011). 

A este conjunto de disposições, Vieira, 
Tenreiro-Vieira e Martins (2011) acrescentam:  
 

• abertura,  

• imparcialidade,  

• integridade intelectual,  

• perseverança,  

• respeito pelas evidências,  

• consideração e apreço pela Ciência. 
 
Quanto às capacidades envolvidas, os mesmos 

autores enumeram alguns exemplos 

relacionados com a Educação em Ciências e 

que podem ser utilizados noutras áreas como a 

Língua Portuguesa, a Geografia, a Cidadania:  

 

• analisar e avaliar informação, 
evidências e argumentos, 

• formular e testar hipóteses e 
conjeturas,  

• fazer e avaliar inferências,  

• argumentar, 

• avaliar e comentar propostas. 

 
 

Exemplos de estratégias 
de ensino para promover 

o pensamento crítico 
 

De acordo com Meyers (1986) um ambiente de 

aprendizagem que estimule o pensamento 

crítico deve considerar quatro aspetos: 1. o 

estímulo do interesse dos alunos; 2. a criação 

de uma discussão com significado; 3. o 

contacto com os pensamentos e pontos de 

vista dos outros; 4. a promoção de uma 

atmosfera de apoio e confiança (citado por 

Forrester, 2008). 

Apresentaremos agora alguns exemplos de 

estratégias e atividades sugeridas por Forrester 
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(2008) no sentido de desenvolver as 

disposições e capacidades de pensamento 

crítico no âmbito da escrita de textos e da 

literatura. 

 

Escrita de textos  

 

A produção de textos, individual ou coletiva, 

requer um tempo onde se pode exercitar o 

pensamento crítico (por exemplo em tarefas 

como a revisão do texto, na auto-/hetero-

correção, no feedback dado aos colegas sobre a 

escrita deles, sendo estas tarefas momentos 

onde podem fazer comparações, análises e 

avaliações. Em adição, o processo de escrita 

pode estar associado, numa fase inicial, a um 

brainstorming (´chuva de ideias´) que facilita o 

fluxo de ideias. A produção de textos, sua 

análise e avaliação também contribui para 

desenvolver capacidades de comunicação, 

como por exemplo: comentar, justificar, re-

organizar, re-escrever as suas produções. 

 

Literatura 

  
A literatura constitui-se como um recurso que 

pode promover a consciência e conhecimento 

sobre vários assuntos e encorajar a discussão e 

até mesmo a investigação sobre diferentes 

modos de vida, modos de pensar e de ver o 

mundo, sobre diferentes atitudes e crenças. A 

literatura pode por isso promover as 

capacidades e disposições de pensamento 

crítico, ao permitir que o aluno-leitor mergulhe 

em profundidade nos modos de vida de outras 

pessoas, de outras culturas, períodos da 

história. Estes exercícios contribuem no nosso 

entender para promover o descentramento do 

eu, colocando a visão que o aluno tem do 

mundo em perspetiva, indo ao encontro dos 

objetivos da EDLC e da exploração da paisagem 

linguística na cidade. 
No recurso à literatura ao professor pode 

selecionar textos narrativos longos/curtos ou 

textos poéticos, igualmente importantes para o 

desenvolvimento da linguagem e para 

encorajar o pensamento crítico (e o 

pensamento criativo). Dentro das atividades 

sugeridas como exemplo pode-se: 

 

 explorar o vocabulário novo; 
 apreciar a forma criativa como as 

ideias são condensadas num texto 
curto ou numa imagem (o que remete 
igualmente para a paisagem 
linguística); 

 reler o texto para o analisar e discutir 
posteriormente com os colegas, 
ouvindo e respondendo a pontos de 
vista alternativos sobre o mesmo 
texto. 

 

As vantagens associadas à leitura de textos são 

inúmeras. Destacamos neste contexto o 

desenvolvimento da consciência gramatical e as 

formas para expressar ideias; o 

desenvolvimento de sub-capacidades 

associadas à leitura, como a previsão do 

conteúdo do texto, o adivinhar pelo contexto, 

relancear e examinar informação, ler de forma 

rápida, exercícios fundamentais em todas as 

áreas curriculares e nas solicitações do 

quotidiano. 

Neste contexto e enquadrado da promoção da 

educação literária, destacam-se algumas obras 

de literatura infantil que se constituem como 

sugestões para iniciar ou complementar as 
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atividades desenvolvidas no âmbito da 

exploração de temas relacionados com a 

paisagem linguística e que se constituem como 

excelentes recursos para promover o 

pensamento crítico e criativo dos alunos.  

 

Literatura infantil de referência 
para explorar temas da 
paisagem linguística e 

promover o pensamento crítico 
e criativo  

 

 

• Achimpa, de Catarina Sobral, Orfeu Negro 

Editores (sempre que possível, recorrer 

também às versões editadas noutras 

línguas)  

• Nova Iorque em pijamarama, de Michaël 

Leblond, Frédérique Bertrand, Kalandraka 

Editores 

• A máquina de fazer palavras, de José Vaz, 

Marta Madureira, Porto Editora 

• O tigre na rua, vários autores, Serge Bloch, 

Bruaá Editora 

• Popville, de Anouck Boisrobert, Louis 

Rigaud, Bruaá Editora 

• Siga a seta, de Isabel Minhós Martins, 

André Sandoval, Planeta Tangerina 

• Mãos à obra, cada casa a seu dono, de 

Didier Cornille, Orfeu Negro 

• Ir e vir, de Isabel Minhós Martins, Bernardo 

Carvalho, Planeta Tangerina (explorar, se 

possível, as versões editadas noutras 

línguas) 

• Última paragem, de Matt de la Peña, 

Minotauro/Grupo Almedina 

• Andar por aí, de Isabel Minhós Martins, 

Madalena Matoso, Planeta Tangerina 

• Trava-línguas, de Dulce de Souza Gonçalves, 

Madalena Matoso, Planeta Tangerina  

• O meu vizinho é um cão, de Isabel Minhós 

Martins, Madalena Matoso, Planeta 

Tangerina (consultar, sempre que possível, 

as versões editadas noutras línguas) 

• A cotovia… via… via porque migram as 

pessoas?, de Ana Mafalda Damião,  

Graciema C. G., Cordão de Leitura 

• Imagem, de Arnaldo Antunes, Yara Kono, 

Planeta Tangerina 

 

À semelhança de Forrester (2008), também 

Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011), que 

associam o desenvolvimento do pensamento 

crítico à promoção da literacia (científica) dos 

alunos, apresentam algumas sugestões de 

estratégias de ensino para promover o 

pensamento crítico adaptáveis ao currículo do 

1º CEB. A saber: 

 

 Participar em discussões; 
 Escrever artigos de posição; 
 Analisar notícias de jornais sobre 

temas socio-científicos (sociais e 
culturais acrescentamos); 

 Apresentar uma posição 
esclarecida/informada; 

 Gerar conhecimento relevante 
utilizando fontes credíveis (por 
exemplo no decurso das investigações 
propostas ou de uma pequena 
pesquisa sobre um tópico proposto 
pelo professor); 

 Construir argumentos válidos e contra-
argumentos baseados em evidências 
exatas/precisas; 

 Analisar argumentos e contra-
argumentos; 

 Colocar e responder a questões de 
clarificação/esclarecimento ou desafio. 

 

 



 

 

46 

Uma vez que muitas destas tarefas envolvem 

uma atitude de questionamento também por 

parte do professor, consideramos oportuno 

destacar um conjunto de questões-chave 

recomendadas por Vieira e Tenreiro-Vieira 

(2003) que o professor pode colocar aos seus 

alunos:  

 

• Exemplos de questões centradas na 

identificação e na clarificação do assunto 

principal: 

Sobre que fala este texto/notícia? 

Qual é o assunto principal? 

Qual é objetivo principal? 

Qual é a tese que o autor está a tentar 

provar?  

Quais são as conclusões? 

 

• Exemplos de questões centradas na 

procura de razões  

Quais são as razões que o autor aponta para 

apoiar as suas descobertas/posição? 

 

• Exemplos de questões centradas no 

processo de inferir 

Existem alterativas plausíveis para as 

conclusões tiradas? 

Quais são as assunções que o autor faz? 

Quais são as implicações das 

asserções/alegações que o autor faz? 

É possível desacordar das conclusões tiradas 

pelo autor? Porquê? 
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Benefícios, valor educativo 
e razões para a exploração 

educativa da paisagem 
linguística 
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3 

Benefícios, valor educativo e razões  
para a exploração educativa  

da paisagem linguística 
 

 
 

Como vimos atrás, as diferentes utilizações educativas da paisagem linguística e os contributos da 

investigação em educação em torno do conceito têm vindo a destacar o seu potencial educativo como 

um recurso que permite desenvolver um leque variado de competências, preparando as crianças para 

viverem em, contextos urbanos multiculturais e multilingues. Importa, pois, explicar por que motivos 

consideramos ser importante sensibilizar os professores e os alunos para a paisagem linguística, 

reconhecida neste Guia Didático como um objeto de valor social, cultural, político, económico e 

educativo (Clemente, 2017). 

 O debate em torno dos benefícios pedagógicos associados à exploração educativa da paisagem 

linguística tem surgido através da discussão dos resultados de alguns projetos e atividades didáticas 

implementadas combinada com a criação de contributos teóricos resultantes do conhecimento didático 

e curricular relativo a diferentes níveis de ensino e campos do conhecimento (nomeadamente a 

investigação realizada em didática/educação e/ou em sociolinguística/linguística aplicada) como é o 

caso dos benefícios que listamos no Quadro 2.  
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Benefícios da exploração educativa da  
paisagem linguística 

 
— Melhoria das competências pragmática, simbólica, sociolinguística 

— Possibilidade da paisagem linguística incentivar a aprendizagem de línguas (não 
prevista ou não planeada formalmente) 

— Promoção das capacidades de literacia crítica através do contacto com textos 
multimodais 

— Compreensão e interação com os contextos reais através do contacto com o 
meio local onde vivem os alunos e do estabelecimento de relações humanas na 
comunidade 

— Representam uma forma de conhecer não só o meio local como também outras 
cidades mais distantes do próprio país e de outros países/continentes com 
relativa facilidade 

— Possibilidade dos alunos se tornarem etnógrafos e investigadores do seu 
contexto sociolinguístico devido à participação ativa na recolha de dados 
fotográficos no meio onde vivem, estratégia que aumenta a motivação para o 
envolvimento nas atividades e que lhes permite questionar como e por que 
razão as línguas são utilizadas de forma distinta de acordo com as diferentes 
identidades sociais e os objetivos 

— Auxilia a gestão, promoção do respeito pelas diversidades na sala de aula, na 
escola e no contexto e práticas sociais exteriores à escola devido à reflexão 
sobre temas como o multilinguismo, as relações de poder entre as línguas e as 
suas funções, a diversidade linguística e cultural, entre outros 

— Permite por o mundo em perspetiva, descentrando os alunos do eu e de uma 
visão egocêntrica do mundo (Hélot; Goumoëns citado por Martins, 2008, p. 173) 

Sugere-se consultar a descrição detalhada destes benefícios nas investigações 
sintetizadas na tabela 1. 

 

Quadro 1: Benefícios da exploração educativa da paisagem linguística 
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O valor educativo da paisagem linguística resulta do reconhecimento da importância que a 

leitura dos textos que encontramos no espaço público, em particular no contexto urbano 

globalizado e globalizante, tem para a construção de discursos e de conhecimento sobre os 

acontecimentos que sucedem a um nível local e sobre os fenómenos globais. Estes discursos e 

conhecimento incluem as relações humanas nas suas dimensões sociais, políticas, económicas e 

culturais, assim como o desenvolvimento e conhecimento científico e tecnológico. Inseridas na 

interatividade entre estas dimensões, a linguagem escrita e as línguas são influenciadas pelas 

inovações culturais e tecnológicas (veja-se a arte urbana nas suas manifestações musicais, de 

pintura, de escultura ou de protesto/afirmação, como é o caso do graffiti, que influenciam 

desde o tipo de letra à palete cromática utilizada numa imagem visual) e pelas relações de 

poder político-económicas.  
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Significa isto que a presença das línguas e dos 

textos escritos no espaço público são um 

elemento compositor do espaço cénico urbano 

onde é importante determo-nos, observarmos, 

questionarmos, criticarmos para que o 

possamos compreender, julgar e construir. Este 

tipo de ação implica um envolvimento mais 

informado e consciente na comunidade local, 

desde o bairro onde moramos à rua onde se 

situa a escola, à avenida onde adquirimos bens 

e serviços, à praça ou largo onde nos reunimos 

na companhia de outros. Os textos escritos que 

nos rodeiam também fazem parte das relações 

sociais que vamos construindo, e constituem 

uma forma de nos posicionarmos perante a 

comunidade local e perante o mundo. Para 

além disso, sabe-se que os textos escritos, as 

mensagens de uma forma mais particular, e as 

imagens, de uma forma mais ampla, influem na 

perceção e, consequentemente, nas atitudes 

que definem comportamentos, como 

comprovam os efeitos da publicidade junto dos 

consumidores e das práticas de marketing e 

comunicação que subjazem à divulgação da 

maioria dos produtos que consumimos, dos 

espaços que frequentamos, das atividades que 

fazemos no curso das atividades do dia-a-dia 

profissional e de lazer, o que inclui as 

mensagens dirigidas especialmente às crianças 

(Dubois, 1999). Esta chamada de atenção para 

o papel influenciador das mensagens e a sua 

relação com o público infantil tem cabimento 

também no âmbito da paisagem linguística 

dado que encontramos um grande número de 

anúncios publicitários no espaço público 

urbano, textos estes que são percecionados 

pelas crianças e que importa analisar e 

desconstruir em conjunto com elas. Muitos 

destes textos, e aqui estamos já a referirmo-

nos ao conjunto dos diferentes tipos de texto e 

tipos de mensagem que fazem parte da 

paisagem linguística, veiculam imagens e 

ajudam a construir imagens e discursos sobre 

temas relacionados com aspetos económicos, 

sociais, políticos, culturais e com as relações 

que construímos com os outros.  

A primeira grande vantagem educativa 

resultante da utilização da paisagem linguística 

é certamente a sua ligação ao contexto 

imediato local e ao contexto global o que 

permite um tratamento educativo 

contextualizado. Como refere Martins et al. 

(2007), a propósito da preocupação com as 

imagens e posturas perante a Ciência escolar 

como um corpo de conhecimentos fechado e 

dogmático, o ensino contextualizado “onde a 

valorização do quotidiano e de temas de 

relevância pessoal e social constituam aspetos 

centrais” é primordial desde os primeiros anos 

de escolaridade (p. 24). Neste sentido, cremos 

que a paisagem linguística, através dos temas 

que o seu tratamento didático abrange, 

permite uma exploração e contacto desde cedo 

com um conjunto de questões cuja discussão e 

análise não são tidas como habituais 

precisamente porque as tomamos como certas, 

adquiridas, como partes integrantes e 

inalteráveis do espaço cénico urbano e, como 

tal, algo que raramente é questionado. Por 

outro lado, é sabido que as crianças têm uma 

enorme curiosidade pelos textos que 

encontram à medida que se deslocam pelas 

ruas, sobretudo na fase em dão os primeiros 

passos na aprendizagem da leitura e na 
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descoberta das palavras, perguntando 

repetidas vezes o que está escrito e o que 

significa, tentando elas próprias decifrar os 

textos.  

No próximo quadro, centramo-nos sobre a 

paisagem linguística apresentando exemplos de 

temas que esta paisagem nos permite trazer 

para a esfera educativa. 

  

 

 

Quadro 2: exemplos de temas globais possíveis de explorar a partir da análise da paisagem linguística 

 

 

 

Exemplos de temas globais possíveis de explorar  

a partir da paisagem linguística 
 

— a linguagem na sua forma escrita (verbal e não verbal) 

— as línguas, a diversidade linguística e os direitos linguísticos (que inclui o acesso a 
línguas e culturas diferentes e a outras formas de ver e representar o mundo) 

— a diversidade cultural 

—  a construção  de espaços  (de identidade, de encontro/relação com o outro, 
edifícios e monumentalidade) através da utilização de diferentes línguas 

— os movimentos migratórios (gerações de imigrantes, exilados políticos ou 
refugiados) 

— as políticas linguísticas e as relações de poder/económicas imbricadas nas opções 
linguísticas (o valor político e económico das línguas) 

— os processos da globalização e seus efeitos no meio local (línguas privilegiadas, 
línguas minoritárias, hábitos e práticas de consumo, cultura, gestão dos recursos 
culturais e económicos, etc.) 

— a língua escrita, a imagem visual e as artes urbanas (por exemplo o graffiti, murais, 
músicos, malabaristas, instalações de rua, edifícios, azulejos, etc.) 

— a qualidade de vida urbana/paisagem urbana (que se pode traduzir também pelas 
formas de partilha do espaço urbano com pessoas com experiências de vida 
distintas, outras etnias e outros contextos sociais e socioeconómicos, os espaços e 
lugares da cidade, a cidade sustentável, património, etc.) 

— a promoção da paz, da igualdade, dos direitos humanos, direitos das crianças 
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Abordar estes temas desde o 1º CEB implica 

necessariamente uma seleção de tópicos mais 

específicos dentro destes temas e de exemplos 

adequados aos conteúdos curriculares com os 

quais se pretenda fazer uma articulação, 

adaptando a discussão e a análise ao nível de 

desenvolvimento cognitivo e emocional da 

criança.  

Por outro lado, a crescente complexificação do 

quotidiano e das situações com as quais nos 

deparamos ao longo da vida – incluindo o 

cumprimento de atividades profissionais e o 

exercício da cidadania – exigem a compreensão 

dos temas referidos acima e exige que a sua 

exploração aconteça mais precocemente e de 

forma gradual, procurando desde logo 

estimular as capacidades e disposições 

associadas a uma forma de pensar crítica. 

Complementarmente, o tratamento didático da 

paisagem linguística desde os primeiros anos 

de escolaridade permite intervir no processo de 

construção de imagens e discursos positivos 

sobre a alteridade, sobre a diversidade e 

linguística e cultural que fomentem, 

simultânea ou consequentemente, o interesse 

e gosto pela aprendizagem de/sobre outras 

línguas e culturas através do contexto 

sociolinguístico onde estão inscritas. A 

exploração educativa da paisagem linguística 

acaba por tornar-se numa forma de 

humanizar o contacto com o mundo, com o 

mundo das línguas e das culturas e com as 

línguas e culturas no mundo. A riqueza e 

potencial desta paisagem reside também na 

possibilidade de reconhecer os rostos 

humanos, as suas motivações (o que nos move) 

e suas histórias. 

Por este motivo, e à semelhança do que tem 

vindo a ser investigado internacionalmente na 

Didática de Línguas, na Sociolinguística e na 

Linguística assim como noutras áreas, como é o 

caso da Educação em Ciências (Carrascosa 

2005, 2006; Martins et al., 2007; Vieira, 2003; 

Sá, 2008; Rodrigues, 2005), é importante 

explorar as representações 

(ideias/conceções prévias) dos alunos, neste 

caso sobre as línguas e culturas, sobre as 

relações globais (incluindo os processos de 

globalização) e sobre a comunidade local 

através da paisagem linguística inscrita no 

espaço público urbano. Partir para atividades 

relacionadas com a diversidade linguística e 

cultural, para o ensino sobre as línguas, para 

atividades de compreensão e análise da 

globalização e das formas de comunicação e de 

construção de mensagens sem saber o que os 

alunos pensam e sabem sobre esses temas e 

sem discutir com eles as suas ideias prévias, é 

ignorar um conhecimento e etapa fundamental 

com implicações na determinação do sucesso 

das aprendizagens seguintes, em particular na 

implicação que a exploração de representações 

tem ao nível da (des)construção de imagens e 

discursos emergentes, muitos dos quais 

perduram ao longo da vida. Lembremos que, 

tal como advertem Martins et al. (2007), as 

imagens constroem-se desde muito cedo e a 

sua mudança não é fácil (p. 17).  

Tendo em consideração o exposto, 

consideramos que o tratamento educativo da 

paisagem linguística permite igualmente a 
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exploração de conteúdos relacionados com a 

educação para a cidadania uma vez que o 

envolvimento dos alunos na sua compreensão 

e na sua construção representa uma forma 

promover um pensamento orientado para a 

resolução criativa e colaborativa de 

problemas e para a tomada de decisões 

racionais na vida quotidiana, significa, por 

isso, aprender a comunicar. Educar para a 

cidadania através da promoção de um 

conhecimento interdisciplinar da paisagem 

linguística urbana manifesta-se ainda na 

educação para a diversidade, e na promoção 

da tolerância como valor, contribuindo 

assim para a criação de cidades mais 

sustentáveis. 

A paisagem linguística oferece ainda a 

possibilidade de trabalhar em projetos de 

turma e/ou de escola (project-based 

learning) devido caráter interdisciplinar que a 

caracteriza e que é determinante para a sua 

efetiva compreensão e análise crítica. 

Sublinhamos que a exploração educativa da 

paisagem linguística não se circunscreve apenas 

à identificação das línguas no espaço público 

mas a toda uma rede de questões provenientes 

da perceção dessa diversidade (linguística e 

cultural) e de modos de comunicação e 

apropriação e construção do espaço público. 

Para além do caráter interdisciplinar deste 

contexto-recurso educativo, surge a 

possibilidade de realização de investigações 

que permitam aos alunos envolverem-se na 

pesquisa de dados relevantes para a 

compreensão de um determinado contexto 

sociolinguístico e de outros como podemos 

verificar em algumas atividades sugeridas ao 

longo deste Guia, nomeadamente na 

articulação com o meio ambiente natural. As 

investigações permitem recriar de alguma 

forma o trabalho científico dos linguistas e 

de cientistas de outras áreas, identificando e 

seguindo procedimentos do trabalho científico 

para a realização das investigações propostas. A 

título de exemplo, considerem-se as 

possibilidades de articular com a promoção do 

conhecimento da natureza do trabalho dos 

cientistas das mais variadas áreas, como por 

exemplo as Ciências e a realização de 

atividades de exploração as propriedades dos 

diferentes materiais onde se inscreve a 

paisagem linguística. Assim, as razões que 

justificam a exploração educativa da 

paisagem linguística como um recurso e 

como um contexto educativo desde os 

primeiros anos consideram o que listamos na 

próxima página. 
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Razões para a exploração da paisagem linguística 

 

— A contextualização imediata dos conteúdos didáticos explorados através da paisagem 
linguística, i.e, a paisagem linguística é observável no rosto das cidades e coletável no meio 
onde vivem as crianças, é-lhes familiar e acessível. 

— Os conteúdos decorrentes da exploração educativa da paisagem linguística são socialmente 
relevantes. (É o caso da promoção do respeito pelo outro e pela sua cultura, e da construção 
de ambientes plurais e de tolerância numa época em que crescem os radicalismos que 
resultam em atentados à vida e dignidade humanas, e à marginalização social e espacial de 
minorias étnicas em ambientes urbanos e, inclusivamente, a persistência discursos racistas e 
xenófobos. É, portanto, uma ponte para o desenvolvimento de imagens positivas da 
diversidade.) 

— Ser fonte de estímulos que se podem constituir como promotores de atitudes de curiosidade 
perante o mundo e, simultaneamente, de incentivo à leitura. 

— Contribuir para a legitimação das línguas e das identidades no espaço escolar através da 
paisagem linguística da escola. 

— Colaborar para a compreensão e questionamento dos contextos sociais e das respetivas 
funções das línguas. 

— Desenvolver disposições e capacidades de pensamento crítico e criativo. 

— Contribuir para a aprendizagem formal e informal das línguas, sendo que parte desta 
aprendizagem, como referem Cenoz e Gorter (2007), pode inclusivamente ocorrer de forma 
acidental, ou seja, inesperada/não prevista. 

— Desenvolver o sentido estético, criativo e potenciar, a par do pensamento crítico, o 
desenvolvimento de competências associadas à colaboração, à comunicação e a uma 
educação para a arquitetura desde os primeiros anos de escolaridade. 

 

 

Quadro 3: Razões para a exploração da paisagem linguística 
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Enquadramento da 
paisagem linguística no 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
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4 
Enquadramento da paisagem linguística 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Apesar de ter sido o resultado de um estudo efetuado a partir da paisagem linguística de Aveiro, este 

Guia Educativo está concebido de forma a ser utilizado pelos professores em função da paisagem 

linguística e do contexto sociolinguístico do meio local onde vivem e onde se situa a escola e, 

naturalmente, das necessidades dos alunos e da valorização do seu contributo autónomo para o 

desenvolvimento das atividades. Na sua articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (ME, 2017), o Guia deve ser considerado um recurso em construção, seguindo uma 

abordagem curricular que privilegia as experiências e as práticas aliadas a uma perspetiva crítica e 

ecológica (cf. Pacheco, 1996; Leite, 2002; 2005). Assim, a tipologia de formulação das atividades 

propostas ao longo deste Guia tem como objetivo a sua melhor adaptação à realidade local, às 

características das comunidades, às motivações e caraterísticas dos alunos, permitindo melhorar a 

qualidade das experiências e aprendizagens educativas a partir da exploração didática da paisagem 

linguística local. 

 

 

 

Importa agora esclarecer de que forma a 

paisagem linguística enquanto contexto e 

recurso se enquadra no currículo educativo. 

Tomamos como referência os princípios e 

valores orientadores previstos no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(ME, 2017) que podem ser promovidos através 

da exploração educativa da paisagem 

linguística em diversas áreas de competências 

desde o 1º CEB, designadamente na valorização 

do papel da escola enquanto lugar promotor da 

curiosidade, da excelência como valor 

educativo, das múltiplas literacias e de uma 

cultura de base humanista que permita aos 

cidadãos responder critica e criativamente aos 

contextos de imprevisibilidade e mudança 

modernos. Reforçamos também a importância 

do texto da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(Lei nº 49/2005 de 30 de agosto), 

nomeadamente no artigo 7º da secção II, u 
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texto que continua a ser útil na fundamentação 

do trabalho do professor e, por isso, é sempre 

atual e relevante.  

Quanto ao lugar da exploração educativa da 

paisagem linguística na matriz curricular do 1º 

Ciclo, e tendo em consideração o exposto já no 

ponto sobre a articulação da paisagem 

linguística com a geografia do urbano, com a 

EDLC e no ponto da relação entre a exploração 

da paisagem linguística e o pensamento crítico 

e criativo, percebemos que é um recurso 

didático e um contexto educativo que permite 

desenvolver atividades e competências em 

quase todas as áreas do 1º Ciclo, com particular 

destaque para o Estudo do Meio, para a Língua 

Portuguesa (Linguagens e Textos) e para a 

Educação para a Cidadania.  

A abrangência disciplinar que o tratamento 

educativo da paisagem linguística oferece deve-

se ao fato de ser um recurso ligado ao 

quotidiano, à vida comum, aos caminhos que as 

crianças percorrem diariamente no trajeto 

casa-escola, visitas a familiares, passeios pela 

cidade, idas ao parque infantil e outras 

deslocações. Deve-se ainda ao facto de a 

paisagem linguística cumprir diferentes funções 

e dar resposta a diferentes objetivos, a sua 

composição pode ser discutida por diferentes 

prismas (linguístico, cultural, político, 

económico, social), os seus autores utilizam 

experiências de vida distintas para a construir, 

ou segue normas distintas (no caso da 

paisagem linguística imposta por políticas 

linguísticas ou o caso dos proprietários dos 

espaços comerciais que, não em todos os casos, 

escolhem livremente o texto que querem 

utilizar). Para além disso, a paisagem linguística 

é composta por texto verbal, imagens, 

números, cores, tipos e tamanhos de letras, 

jogos de palavras, empréstimos de palavras, 

neologismos, etc., é um produto tecnológico 

(por exemplos, os painéis publicitários que vão 

alternando a informação ou os códigos QR 

presentes nas fachas das lojas ou anúncios), e, 

por fim, é altamente permeável a uma 

construção de textos e de significados de 

natureza multimodal. Todos estes fatores dão 

vida à paisagem linguística e tornam-na num 

objeto educativo rico, multi- e interdisciplinar.
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Objetivos gerais da exploração educativa da  

paisagem linguística 
 

 

Objetivos da exploração da paisagem linguística 
 

— Promover uma leitura da cidade e do mundo mais crítica porque mais consciente e 
informada 

— Desenvolver competências comunicativas (competência sociolinguística, 
competência gramatical, competência discursiva, competência estratégica) 

— Incrementar atitudes de curiosidade e promover o gosto pela diversidade linguística 
e cultural manifestada nos textos verbais e não-verbais do meio urbano local 

— Educar para a diversidade linguística e cultural 

— Sensibilizar os alunos para os múltiplos papéis que as línguas desempenham no 
espaço público 

— Fomentar uma postura de questionamento crítico e de participação no seu meio 
local, promovendo relações de tolerância 

— Transversalmente, estimular disposições e capacidades de pensamento crítico 

— Promover uma reflexão crítica sobre a paisagem linguística, analisando-a como uma 
via de acesso para outros tipos de conhecimento para além do linguístico (social, 
cultural, económico, político, histórico, ambiental) 

— Desenvolver competências interdisciplinares de forma curricularmente integrada 

— Contribuir para uma educação em arquitetura, a arquitetura do espaço público, que 
amplie os imaginários urbanos infantis, desenvolva competências de comunicação, 
colaboração e de resolução de problemas e desenvolva o sentido estético e criativo 
das crianças 

— Favorecer uma interpretação, análise e (re)conhecimento das variedades e 
múltiplas perspetivas de um problema/situação nos processos de tomada de 
decisão ao longo da vida, colocando em perspetiva e descentrando-se do eu 

— Transversalmente, promover e reforçar hábitos de leitura contribuindo para 
desenvolver uma educação literária 
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 O Guia Educativo “Paisagem linguística na 

cidade: orientações e propostas educativas 

interdisciplinares para o 1º Ciclo do Ensino 

Básico” afigura-se como um recurso de apoio à 

gestão do currículo pelo professor do 1º CEB. 

Os temas e propostas educativas que 

apresentamos poderão ser explorados do 1º ao 

4º ano de escolaridade, podendo o professor 

do 1º CEB efetuar as adaptações que 

considerar conveniente em função das 

características dos seus alunos, tendo em 

consideração o seu desenvolvimento cognitivo 

e emocional, e também em função dos 

contextos e cidade onde leciona. Tratando-se a 

fotografia e os percursos pedestres os 

principais recursos para observar in loco, 

documentar e analisar a paisagem linguística, o 

professor poderá inclusivamente incluir na sua 

exploração fotografias de outras cidades para 

abordar os temas que selecionar. Para além 

desta plasticidade que permitirá ao professor 

selecionar o tema e estratégias mais 

adequadas, recomenda-se que os alunos 

recolham e documentem por eles próprios a 

paisagem linguística, tornando-se 

investigadores do seu meio local. O professor 

pode, posteriormente, utilizar os registos dos 

alunos como um recurso educativo na sua sala 

de aula. Desta forma, torna-se a exploração 

educativa da paisagem mais contextualizada, 

adaptando e enriquecendo as práticas e 

tornando-as mais significativas no seu contexto 

particular (país, cidade, bairro, escola, turma, 

aluno).  

De forma a influenciar positivamente o sucesso 

das atividades, recomendamos que a escolha 

da rua ou outro local/objeto a fotografar não 

seja uma escolha ao acaso, que haja 

intencionalidade na exploração educativa deste 

recurso e que, por isso, inclua alguns critérios 

de seleção (como por exemplo: a história da 

cidade, um acontecimento, uma rua 

globalizada, a diversidade linguística, a 

diversidade cultural, o caminho casa-escola dos 

alunos, a diversidade dos seus habitantes, o 

comércio tradicional, um local 

importante/especial para os alunos, um aspeto 

desafiante/problemático, entre outros critérios 

que remetam diretamente para os conteúdos 

que o professor pretende abordar. 

Apresentam-se agora alguns exemplos de 

possibilidade de utilização da paisagem 

linguística na Língua Portuguesa, nas Línguas 

Estrangeiras (Educação para a Diversidade 

Linguística e Cultural), no Estudo do Meio, na 

Matemática, na Cidadania e nas Expressões. 

 

• explorar a língua portuguesa e a história da 

língua portuguesa e do meio local nas 

palavras e imagens que se encontram na 

paisagem,  

• descobrir a história do passado e do 

presente de uma  cidade, e até de um país, 

através dos nomes das ruas e da sua 

arquitetura, 

•  conhecer a cultura local através, por 

exemplo, do material onde se inscreve a 

paisagem (como é o caso dos azulejos 

portugueses com a toponímia),  

• efetuar estimativas e outros cálculos 

matemáticos decorrentes de percursos 

efetuados e de valores números 

encontrados na paisagem, 

•  interpretar mapas e desenhar itinerários,  
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• explorar a geometria no espaço público, 

• explorar as Expressões Artísticas envolvidas 

na criação de um texto (verbal e não verbal) 

de um espaço comercial ou  hoteleiro, de 

um edifício público, entre outros, e criar 

maquetas e/ou ilustrações  de cidades (A 

cidade onde vivo ou A cidade onde eu 

gostava de viver),  

• interrogar o porquê da existência de umas 

línguas e não de outras; 

• identificar quais as funções das línguas,  

• realizar investigações sobre as línguas da 

cidade onde vive (quais são, onde estão, 

quem as fala), fotografando a paisagem 

linguística e entrevistando habitantes, 

incluindo a representação de diferentes 

grupos (crianças, idosos, adultos, jovens, 

emigrantes, entre outros), 

• perceber e identificar situações de textos 

criadores de monumentos ou textos 

criadores e identificadores de locais (veja-se 

como exemplo a escadaria com o grafitti I ♥ 

Aveiro). 

• denotar a volatilidade da paisagem 

linguística inserida numa paisagem maior (a 

paisagem), constatando as alterações 

sofridas ao longo do tempo (por exemplo, 

preparar um álbum visual intitulado A 

minha cidade ao longo do ano). 
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A paisagem linguística apresenta-se como um poderoso recurso 
para explorar o currículo do 1.º CEB de forma 
interdisciplinar, revestindo-se simultaneamente de tópicos e 
objetivos muito próprios que a transformam, a par da sua 
condição de recurso, num tema revestido de uma notória 
multidimensionalidade, permitindo que as áreas curriculares 
atuem de forma convergente. 

 

A próxima tabela mostra exemplos de como é possível fazer a inserção 

curricular, em diferentes áreas, indicando os conteúdos programáticos e os 

temas que emergem da paisagem linguística.  
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Áreas curriculares 

do 1.º CEB 
(disciplinares e não 

disciplinares) 

 
Exemplos de conteúdos 

programáticos e temas da paisagem 
linguística 

 
Estudo do Meio 
 

• Geografia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Ciências Naturais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• História 
 

 
 

– O conceito de paisagem na geografia 

– Localização no espaço de exemplos de: Leitura e elaboração de 
mapas; Coordenadas geográficas (localização relativa de 
elementos de paisagem linguística, pontos cardeais, pontos 
colaterais, pontos intermédios, rosa-dos-ventos); as 
ferramentas geográficas 

– O trabalho de campo inerente à recolha de exemplos de 
paisagem linguística 

– O poder local 

– As atividades económicas primárias, secundárias e terciárias (a 
paisagem linguística em diferentes sectores de atividade) 

– Alguns fatores sociais presentes na paisagem linguística: a 
urbanização do mundo e desenvolvimento humano nas 
cidades, os movimentos migratórios, as guerras e os 
refugiados, o desenvolvimento sustentável 

 
 

– A ciência no espaço público e a profissão de cientista 
(identificação de estereótipos sobre a figura do cientista; o que 
é ciência; a natureza do trabalho científico; etc.) 

– Os diferentes materiais onde se inscreve a paisagem linguística 
e as suas propriedades (papel, metal, mármore, plástico, etc.) 

– Os diferentes materiais e a função que cumprem na paisagem 
linguística (durabilidade, exposição a agentes erosivos, etc.) 

– O consumo, a alimentação e formas de produção alimentar 
(desenvolvimento sustentável) 
 

– Os momentos históricos visíveis através da paisagem 
linguística  

– O passado e o presente local: a história da cidade e dos seus 
habitantes contada pela paisagem linguística (descoberta e 
discussão sobre os agentes produtores da paisagem linguística, 
qual a história por detrás de uma palavra, nome, frase; quem o 
escreveu e por que razão o escreveu daquele modo, 
articulando com a presença e evolução da Língua Portuguesa 
ao longo do tempo) 
 

 

• Língua Portuguesa 

 

– Presença e evolução da língua portuguesa e sua relação de 
contacto com outras línguas 

– Leitura e produção de textos (incluindo produções de 
natureza multimodal) 

– Uso e funcionamento da língua portuguesa partindo da 
leitura e análise dos textos inscritos na paisagem linguística: 
propriedades das palavras, aspetos fundamentais da sua 
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morfologia e comportamento sintático, classes de palavras, 
unidades sintáticas, etc. (por exemplo: trocadilhos; correção 
ortográfica; formação de palavras, aglutinação, justaposição, 
amálgama-neologismos; etc.) 

 
 
Línguas Estrangeiras 

• Educação para a 
diversidade linguística e 
cultural 

 

– A diversidade linguística verificada na paisagem linguística 
(identificação e pesquisa sobre línguas) 

– Compreensão e reprodução de textos curtos numa LE 

– Identificação e análise dos elementos culturais distintivos de 
um povo/comunidade através de diferentes exemplos de 
paisagem linguística, incluindo a arquitetura 

– Os sistemas de escrita 

– A linguagem como cultura (presença de elementos culturais 
na paisagem linguística) 

– A importância, o papel e a função das diferentes línguas no 
espaço público urbano 

 
 
Matemática 

1 

– Os sistemas de numeração 

– O tempo 

– A análise quantitativa e tratamento estatístico de alguns 
elementos da paisagem linguística 

– Organização de dados (quadros, tabelas, gráficos) 

– Criação de plantas, mapas e maquetes 

– Cálculos e operações 

– Unidades de medida 
 

 
Cidadania e Desenvolvimento 

 

– A paisagem linguística como meio de contestação, de 
reivindicação e de mudança 

– A paisagem linguística como promotor e indicador de 
tolerância 

– A paisagem linguística e as diferentes comunidades locais: 
relações interpessoais entre os habitantes da cidade 

– Formas de envolvimento no meio local (participação cívica 
no espaço público urbano) 
 

 
Expressões Artísticas 

• Educação visual 

 

– O conceito de paisagem nas artes 

– O contexto visual: comunicação visual através da paisagem 
linguística/elementos da forma: exploração da relação 
imagem-texto; fontes e tamanho relativo das fontes, 
relações língua-espaço, simetria, assimetria, etc. 

– Linguagem e multimodalidade 

– A arte urbana – os grafitis, a fotografia, a iluminação 
(propriedades da luz em articulação com as Ciências) 

– Construções  

– Desenho 

– Pintura 

– Recorte, dobragem e colagem 

– Fotografia (utilizar a máquina fotográfica para recolher 
fotografias) 

– Cartazes composições com fim comunicativo (usando a 
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imagem, a palavra, a imagem e a palavra) 
 

 
Expressão Físico-Motora 

 

– Percursos pedestres pela cidade (por exemplo na realização 
de trabalho de campo de observação e recolha de elementos da 
paisagem linguística pelos alunos; jogos criados a propósito do 
tema) 

  

 

Tabela 2: inserção curricular e interdisciplinaridade da exploração educativa da paisagem linguística 

 

 

Na maioria das atividades será útil ter afixado 

numa parede da sala de aula um mapa da 

cidade bem como um mapa-múndi (mapa 

político), onde se poderá colocar, no decorrer 

ou no final de cada atividade, as línguas 

identificadas/exploradas nos locais onde foram 

fotografas e/ou nos locais do mundo onde são 

faladas. Para facilitar a representação visual 

aconselha-se uma organização das línguas por 

cores, recorrendo, por exemplo, a 

identificadores de diferentes cores para cada 

língua.  

Um outro recurso importante de visualização 

da cidade e do mundo (com a vantagem de se 

poder visualizar outros pontos do mundo, 

incluindo ruas, edifícios, monumentos e 

museus, sem sair da sala de aula) e que deverá 

estar acessível aos alunos é um computador 

com acesso à internet onde podem ser 

efetuadas pesquisas que permitam visualizar 

fotografias tiradas por satélites artificiais e que 

permitem fazer uma aproximação ao local 

bastante atualizada. 

Sugere-se uma iniciativa pela qual o professor 

poderá ficar responsável: planear e construir 

uma paisagem linguística na escola onde as 

línguas das crianças que frequentam a escola 

estejam visíveis, ou seja, que as suas línguas 

maternas ou línguas de herança estejam 

visíveis na escola. Trata-se da iniciativa “A 

língua do mês”. Esta iniciativa poderá 

intensificar o sucesso das aprendizagens e 

contribuir para o desenvolvimento de atitudes 

positivas e de respeito pelos colegas e pelas 

outras línguas e culturas.  

 

   Planear a paisagem da 
escola: a língua do mês 

 

Com “A língua do mês” (inspirada na forma de 

acolhimento a investigadores estrangeiros 

experienciada e levada a cabo em 2012 pelo 

centro de investigação CAREL, da Universidade 

de Estrasburgo, França) pretende-se que as 

línguas de todas as crianças surjam, 

alternadamente, na paisagem linguística da 

escola, sendo este um primeiro passo para a 

legitimação das línguas minoritárias no seio 

escolar. Esta iniciativa permitirá ainda reforçar 

os laços de confiança, promover o 

entendimento e respeito mútuo entre o 

professor e a família da criança que pode, 
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inclusivamente, ser convidada a auxiliar o 

professor na seleção e apresentação de 

vocabulário. 

É recomendável, ainda, que as atividades 

decorrentes quer da conceção quer da 

exploração educativa da “língua do mês” sejam 

planeadas e desenvolvidas pela escola de forma 

a envolver os órgãos de liderança, os 

professores, os auxiliares de ação educativa, a 

biblioteca escolar e as famílias. 

 

O que se pretende 
 

• Dar visibilidade e legitimar as línguas das 

crianças que frequentam a escola; 

• Criar uma oportunidade para todas as 

crianças conviverem no espaço social 

escolar com outras línguas; 

• Fomentar a leitura de palavras noutras 

línguas, comparar os sistemas de escrita, 

ver as semelhanças e diferenças entre as 

palavras, aumentar o leque de vocabulário 

na língua de ensino (a língua portuguesa) e 

noutras línguas; 

• Suscitar entre as crianças a discussão e 

reflexão sobre as línguas e o seu uso, 

decorrente do convívio quotidiano com as 

diferentes línguas na paisagem linguística 

da escola. 

 
Proposta de exploração 

 
• Fazer um inventário conjuntamente com a 

coordenação da escola e com os restantes 

professores das nacionalidades dos alunos e 

dos pais dos alunos, das suas línguas 

maternas, das línguas dos pais; 

• Distribuir as línguas ao longo dos meses do 

calendário escolar; 

• Definir previamente o conjunto de 

vocabulário para afixar em diferentes 

espaços da escola. Por exemplo: sala de 

aula 1, sala de aula 2, biblioteca, recreio, 

cantina, jardim, ginásio, sala da 

coordenação, sala de reuniões, quarto de 

banho (menina/menino), etc. Pode ainda 

ser criado um conjunto de vocabulário 

específico para as salas de aula, como por 

exemplo: mesa, cabides, estante, quadro, 

computador, cadeira, porta, lápis de cor, 

etc.; 

• Confirmar o vocabulário não apenas na 

internet/dicionários mas também junto dos 

pais da criança ou junto do departamento 

de línguas da universidade mais próxima de 

forma a assegurar-se que as palavras estão 

devidamente escritas. Esta necessidade é 

imperiosa no caso de línguas que utilizam 

outros sistemas de escrita como o alfabeto 

cirílico (utilizado pelas línguas eslavas, como 

o russo, ucraniano, sérvio, macedónio, 

búlgaro e bielorusso), os caracteres 

chineses e japoneses ou o árabe; 

• Afixar as palavras nos locais definidos, em 

cartões plastificados, mantendo-as por um 

período mínimo de 1 mês; 

• Substituir os cartões com as palavras a cada 

mês por palavras escritas numa outra língua 

selecionada. 

 

 

 
 



 

 

67 

 
Outras sugestões 

 
• No caso de a escola não ter um número de 

línguas suficientes para todo o ano letivo, 

pode-se optar por aumentar a duração da 

exposição da língua, ou utilizar as línguas da 

população imigrante residente na cidade; 

• Recomenda-se a colocação, em simultâneo, 

de cartões com o vocabulário da língua mês 

escrito também em língua portuguesa para 

que possa existir uma referência e um 

elemento de comparação visualmente 

disponível; as palavras em língua 

portuguesa tornam-se igualmente úteis 

para os alunos do 1º ano que iniciam a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Uma escola transformadora, um 

laboratório imaginativo do mundo 
 
 
 

Ao apresentarmos um conjunto de temas e propostas 
educativas que facilitam a integração da paisagem linguística 
no currículo desde os primeiros anos de escolaridade, 
privilegiamos uma abordagem holística, interdisciplinar do 
ensino-aprendizagem. Privilegiamos também a ideia de leitura 
da paisagem urbana como uma ação não só descodificadora e 
atribuidora de sentidos (perceber o que está) mas também 
construtora do mundo e de memórias (intervir e desenhar a 
paisagem). Por isso, ler uma paisagem, ler a paisagem 
linguística como um texto construído e em construção é 
complexo, desafiante que dá a quem lê um mundo enriquecido 
com mais páginas e mais rostos. 
Conceber uma tal postura perante o ensino e a aprendizagem 
significa necessariamente equacionar abrir os muros da escola 
para o exterior, significa trazer também as cidades e as suas 
ruas para dentro da sala de aula, significa repensar e 
redesenhar os espaços educativos favorecendo uma maior 
interação entre espaços e tornando a paisagem escolar mais 
flexível e promotora da criatividade. Trata-se de conceber uma 
escola transformadora, um laboratório imaginativo do mundo. 
Significa ainda estimular permanentemente a natural 
curiosidade das crianças pelo que as rodeia, mostrar-lhes todos 
os significados do verbo observar, promovendo os princípios 
inerentes ao exercício da cidadania desde a infância. Significa 
ainda contribuir para desenvolver desde muito cedo o 
pensamento crítico e o criativo, o sentido do diverso, a escutar 
e apreciar a polifonia da diversidade e a tolerar o ser humano 
na sua multipli-Cidade. Assim, caminharemos para a 
construção cidades verdadeiramente comunicadoras e mais 
sustentáveis, mais justas, tolerantes, inovadoras, capazes de 
maximizar o potencial enriquecedor da diversidade, 
conhecendo, arquitetando e gerindo, crescendo, aprendendo e 
brincando criativamente com os locais vividos e os lugares 
imaginados que povoam a vida humana e, em particular, a 
infância. 
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Sobre como as pessoas comunicam. Autor: Uma criança de 6 anos. Ano: 2014.  
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RECURSOS COMPLEMENTARES  

 
• Kidilangues, disponível em http://www.kidilangues.fr/ 

• Brochuras do projecto “Europe: From one street to the Other”, disponíveis, em inglês, em 

francês, em espanhol, em alemão, em sueco, e em russo 

(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/young/eu1rualautre2_en.asp) 

• Projeto “Our street: learning to see”, disponível em inglês 

(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/our

-street.pdf) 

• ELODIL (Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique). “À la decouverte de notre 

quartier”, disponível em http://www.elodil.com/activites/primaire/primaire.html   

• Guiões da coleção Ensino Experimental das Ciências (http://www.dgidc.min-

edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=94#i) 
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