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resumo 
 
 

Hoje em dia vivemos num ritmo acelerado de mudança, mas (ainda) alheios à 
necessidade de encarar e compreender a diversidade. Perpetuamos a exclusão 
do Outro e potenciamos a discriminação das minorias linguísticas e culturais 
que nos acompanham, inevitavelmente, graças ao fenómeno da globalização. 
É urgente que instituições de responsabilidade social como as escolas, sejam 
os primeiros a intervir na aceitação, integração e valorização destas minorias, 
através de estratégias que potenciem o respeito, a igualdade e a solidariedade.  
Considerando a elevação deste ideal a uma realidade, desenvolvemos um 
estudo no âmbito das unidades curriculares Seminário de Orientação 
Educacional e Prática Pedagógica Supervisionada, do 2.º ano de Mestrado em 
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de 
Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico. O presente trabalho pretende 
compreender de que forma um dispositivo didático-pedagógico como o 
Kamishibai Plurilingue é facilitador na sensibilização à diversidade linguística e 
cultural numa turma de 6.º ano de escolaridade de uma escola do distrito de 
Aveiro. Em simultâneo, o projeto desenvolvido neste contexto (“O Chaveiro 
Linguístico”) tem como intuito perceber qual o contributo deste mesmo 
dispositivo na integração de crianças alófonas e no desenvolvimento de 
competências linguístico-comunicativas em aula de Português (oralidade, 
leitura e escrita).  
Seguindo uma metodologia qualitativa com características de investigação-
ação, recorreu-se a técnicas e instrumentos de recolha de dados (observação 
direta, registos audiovisuais, inquéritos por questionário, biografias linguísticas 
e entrevistas individuais), cuja análise (realizada com auxílio da técnica de 
análise de conteúdo), permitiu concluir que existiu um desenvolvimento da 
consciencialização da diversidade linguística e cultural do grupo em causa 
(individual e coletivamente). Tal foi possível através, também, da realização de 
Biografias Linguísticas que promoveram momentos de reflexão importantes 
para o autoconhecimento do próprio aluno, enquanto ser singular, e face ao 
Outro.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

linguistic biography, narrative text, awareness of linguistic diversity, plurilingual 
kamishibai 
 

abstract 
 

We have been living in a fast and changing pace but, (still) unaware of the need 
to face and understand diversity. We perpetuate the Other’s outcast and we 
enhance the descrimination of the linguistic and cultural minorities we live with, 
inevitably, due to the phenomena of globalization. It is urgent that institutions of 
social responsability such as schools are the first to intervene in the acceptance, 
social integration and appreciation of these minorities through a number of 
strategies that promote respect, equality and solidarity. 
Considering of making this ideal a reality, we developed a study within the 
course unities Educational Guidance Seminar and Supervised Pedagogical 
Practics from the second year of the Master’s degree in Teaching First Cycle of 
Basic Education and Portuguese and Portuguese History and Geography in the 
Second Cycle of Basic Education. This paper aims to understand the ways in 
which a didactic and pedagogical device such as the Plurilingual Kamishibai 
facilitates awareness of linguistic and cultural diversity in a Sixth Grade Class 
from a school in Aveiro’s district. Simultaneously, the project developed in this 
context (“O Chaveiro Linguístico”) aims to understand  how does this device 
work when integrating allophone children and how it does develop linguistic and 
communicative skills  in a Portuguese class (speaking, reading and writing). 
Following a methodology based on action and investigation characteristics, 
techniques and data collection tools (direct observation, audiovisual records, 
questionnaire surveys, linguistic biographies and individual interviews) were 
used, whose analysis, (using a content analysis technique), allowed us to 
conclude that there was an awareness growth towards the linguistic and cultural 
diversity of this group (individually and collectively). This was also accomplished 
by creating Linguistic Biographies that promoted important reflection moments 
for the students self-knowledge as a singular being and while facing the Other.   
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mots-clés biographie langagière, texte narratif, conscience de la diversité linguistique, 
kamishibaÏ plurilingue 

 

résumé 
 
 

De nos jours nous vivons à un rythme de changement rapide, mais (nous 
continuons) dans l’ignorance face au besoin de considérer et de comprendre la 
diversité. Nous perpétuons l’exclusion de l’Autre et nous permettons la 
discrimination des minorités linguistiques et culturelles qui inévitablement, nous 
accompagnent grâce au phénomène de la mondialisation. Il est urgent que les 
organismes de responsabilité social comme les écoles soient les premiers à 
intervenir pour accepter, intégrer et valoriser ces minorités, à travers des stratégies 
qui encouragent le respect l’égalité et la solidarité. 
En considérant que cet idéal vienne à être une réalité, nous avons mené une étude 
dans le cadre des unités d’enseignement du Séminaire d’Orientation Educative et 
de Pratiques Pédagogiques Supervisées de la 2ème année du Master en Ensino do 
1.º Ciclo e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino 
Básico. L’objectif de ce Mémoire de Stage est de comprendre comment un dispositif 
didactique comme le KamishiaÏ Plurilingue permet de faciliter l’éveil aux langues et 
aux cultures dans une classe de 6ème dans une école  de la région d’Aveiro. 
Parallèlement, le projet mené dans ce contexte (“O Chaveiro Linguístico”), a comme 
objectif comprendre quelle est sa contribution pour intégrer les enfants allophones 
et dans le développement des compétences linguistiques et communicatives dans 
les cours de Portugais (oral, lecture e écrit) 
En suivant une méthodologie qualitative avec des caractéristiques de recherche, on 
a recours à des techniques et des outils pour réunir des données (observation 
directe, enregistrements audio-visuels, enquêtes menées par des questionnaires, 
biographies langagière et entretiens individuels), ont été utilisés. Les données ont 
été analysées ayant recours à l’analyse de contenu. Les résultats montrent une prise 
de conscience croissante de la diversité linguistique et culturelle du groupe concerné 
(individuellement et collectivement), grâce aussi à la réalisation des biographies 
langagières qui ont favorisé des moments de réflexion importants pour la 
connaissance de soi-même comme un être singulier et par rapport à l'Autre. 
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INTRODUÇÃO  
 

Vivemos numa sociedade conflituosa, preconceituosa e egocêntrica, repleta 
de estereótipos cristalizados, impregnados de um imaginário que muito mais é 
cerceador do Outro do que propriamente propício às interações socioculturais no 
âmbito da diversidade. Nela, são perpetuadas práticas individualistas que 
contrariam as ações equitativas necessárias ao mundo atual. Tendo em conta este 
cenário de individualismo, perspetivar respostas globais aos conflitos e injustiças 
que se fazem  sentir no século XXI desafia as possibilidades de implementação de 
atitudes que permitam uma coexistência pautada pela defesa da identidade cultural 
e linguística para todo o cidadão.  

Dada a internacionalização existente, que revela a aproximação de uma 
realidade global e diversificada, torna-se necessário evitar o desequilíbrio que pode 
emergir das diferenças aliadas à diversidade (cf. Souta, 1997, pp. 23-24). Para lidar 
com este desafio de combate à desigualdade, a escola, devido ao seu caráter 
formativo, surge como o meio mais concreto para fomentar a criticidade nos seus 
alunos de modo a sensibilizá-los para a equidade e diversidade dos pares, 
preparando-os para uma prática defensora de uma cidadania global desprovida de 
discriminação (cf. UNESCO, 2003, p. 3). Achamos que este é um processo que não 

deve estar limitado à prática pedagógica do professor em sala de aula mas que, 
tão amplamente quanto possível, envolva a comunidade escolar, a família e a 
sociedade em geral. 

Para tal, é necessário que a escola recorra à consciencialização das 
relações existentes entre o ser humano e o meio, bem como à abolição do 
individualismo em prol de uma atitude mais direcionada para a compreensão e 
respeito pelo Outro e pelo planeta (cf. Delors, 1996, p. 42), considerando que a 
escola não deve estar alheia à realidade social mas sim intervir para promover uma 
mudança positiva.  

Por forma a contrariar o preconceito existente, bem como as atitudes em que 
se inferiorizam culturas, tradições, línguas, costumes e saberes subjacentes ao 
Outro, a educação deve primar pela compreensão do mundo e do (mundo do) 
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Outro, a fim de “afirmar a diferença, descobrir os fundamentos da sua cultura, 
reforçar a solidariedade do grupo” promovendo uma evolução e libertação de teor 
humanista (idem, p. 42).  

Dentro do universo escolar, o desafio de trabalhar com a pluralidade cultural 
é mais estimulante, já que permite um contacto direto com a diversidade existente 
no seu próprio espaço institucional. Por isso, a adoção de novas ferramentas e 
procedimentos curriculares plurais é fundamental para a perceção da diversidade 
como uma riqueza (cf. Andrade, Lourenço & Sá, 2010, p. 70), salvaguardando os 
direitos e interesses das crianças pertencentes a “minorias nacionais ou étnicas 
tradicionais em relação ao uso da sua língua na vida pública e privada bem como 
na escola” (cf. Conselho da Europa, 2016, p. 11). 

Tendo por base a busca pela igualdade e a procura por bases formativas 
sócio educacionais que concorram para evitar a fragmentação cultural e linguística, 
o presente Relatório de Estágio apresenta um estudo sobre a Sensibilização à 
Diversidade Linguística e Cultural  (SDLC) e integração das línguas e culturas 
minoritárias (em contexto de sala de aula), abordando o modo como os alunos 
(agentes diretos nesse mesmo contexto) concebem e interagem, tão 
reflexivamente quanto possível, sobre as suas atitudes, sobre a temática e as 
aprendizagens realizadas nesse sentido. Com vista à SDLC do grupo em causa, 
dinamizou-se este processo mediante a utilização do instrumento didático 
Kamishibai Plurilingue (KP). Ambicionando compreender o papel do KP no 
processo reflexivo dos alunos face à diversidade linguística e línguas em geral, 

solicitámos a realização individual de Biografias Linguísticas (BL) e procedemos à 
criação, de forma colaborativa, de um texto narrativo a integrar no KP da turma. 

Consequentemente, a realização deste estudo surge da necessidade de 
reforçar a compreensão do papel de determinadas práticas socioeducativas que 
trabalhem contra a exclusão social dos grupos minoritários, permitindo a 
participação da diversidade existente e combatendo as situações de insucesso e 
de inadaptação escolar, contrariando a tendência de “transformar cada indivíduo 
num objecto socialmente desejável para os outros” (Jardine, 2007, p.17) ou de 
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impor “o mesmo modelo cultural e intelectual” a todas as crianças “sem ter em conta 
a diversidade dos talentos individuais” (Delors, 1996, p.48).  

Assim, a procura da aceitação de cada aprendente como um ser plural e 

diversificado é coerente com a atual sociedade em que estamos inseridos, 
tendencialmente global (cf. Giddens, 2005), bem como com a realidade das escolas 
portuguesas enquanto espaços nos quais se verifica, cada vez mais, um leque 
vasto de línguas e culturas que os alunos trazem consigo (e que refletem a sua 
identidade enquanto pessoas). Destarte, cabe à escola procurar soluções e 
implementar práticas que promovam o Outro e a sua cultura, numa perspetiva de 
integração, através da língua. 

A transversalidade que caracteriza a Língua Portuguesa, enquanto disciplina 
no 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), permite-lhe alcançar diversos campos 
curriculares, através da materialização de várias áreas do saber e da criação de 
um elo entre o que é estudado e a forma como é interpretado (cf. Marques, 2007, 
p. 1).  

Para além disso, visando o reconhecimento da diversidade em contexto 
escolar, a Língua Portuguesa revela-se como uma componente de “integração na 
política de educação linguística” no contexto migratório em território português. 
Apesar do esforço no reconhecimento das diferenças linguísticas e culturais em 
contexto escolar e da sua contemplação no sistema educativo (Decreto-Lei 
55/2018, pp. 2930-2931), existe um défice real no desafio da inclusão e aceitação 
desta diversidade, pois é ainda visível uma preocupação com a aprendizagem 

normativa da língua de escolarização, existindo até uma ‘desconsideração’ 
relativamente aos “recursos linguísticos e culturais dos aprendentes em contexto 
pedagógico” (Faneca, 2018,  p.15). 

Assim, numa perspetiva intercultural, e considerando o Quadro Europeu 
Comum de Referência (QECR), apresentado pelo Conselho da Europa (2001), 
espera-se que a escola preconize o desenvolvimento de competências que 
permitam aos alunos, enquanto intervenientes sociais, interrelacionar-se quer 
linguística, quer culturalmente, desenvolvendo não apenas a competência 
pluricultural mas também plurilingue e intercultural,  através da comunicação 
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realizada pelos sujeitos (em várias línguas) e pelo contacto direto com as diferentes 
culturas subjacentes.   

As considerações apresentadas identificam a escola como um local 

verdadeiramente plurilingue e intercultural, responsável pelo percurso de evolução 
global do aluno. Com a finalidade de contribuirmos para o desafio de tornar a escola 
mais integradora e mais consciente da diversidade nela existente, concebemos, 
aplicámos e adaptámos um procedimento (Questionário Linguístico – Q1), 
preexistente ao projeto, que nos permitiu verificar quais as línguas faladas pelos 
intervenientes. Desta forma, foi-nos possível conhecer o universo linguístico da 
turma e, a partir destes resultados, construir “O Chaveiro Linguístico”, ponto de 
partida para a implementação do projeto de intervenção didática e para a 
participação num concurso plurilingue internacional. 1  

Sequencialmente e inspiradas pela iniciativa lançada pela Associação 
“D’une Langue A L’autre” (DULALA), que desenvolve, desde 2009, ferramentas que 
visam “faire des langues des enfants un levier pour mieux vivre et apprendre 
ensemble”2, através da “promotion de la diversité des langues et des cultures qui y 
sont associées”3, o nosso objetivo assentou na criação de um Kamishibai 
Plurilingue. Este recurso didático-pedagógico “permite desenvolver na 
criança/aluno estratégias de aprendizagem, capacidades de escuta, observação, 
comparação e reflexão sobre as línguas e de cooperação no trabalho de redação 
e ilustração de histórias plurilingues”4. Trabalha, simultaneamente, aspetos 
relacionados com a discriminação linguística e cultural positiva, promovendo a 

valorização das crianças alófonas, como elementos iguais e respeitando as suas 
línguas e culturas como uma “forma de educação intercultural” (ME, 2016, p. 64)5 
objetivando a valorização de si próprias, enquanto seres sociais, comunitários e, 
efetivamente, unos. 

                                                
1 https://www.dulala.fr/le-concours-kamishibai-plurilingue-dulala/ 
2 https://www.dulala.fr/association/ 
3 https://www.dulala.fr/wp-content/uploads/2018/01/statuts-modifi%C3%A9s-17_10_17-SIGNES.pdf 
4 https://kamilala.org/wp-content/uploads/2018/05/Informações-práticas-INFORMATIONS-PRATIQUES-
1.pdf 
5 Silva, I. et al. (coord.) (2016). Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Ministério da 
Educação/Direção-Geral da Educação (DGE), p.64.  



 5 

 O presente Relatório de Estágio, desenvolvido no âmbito das unidades 
curriculares  Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) e Seminário de Orientação 
Educacional (SOE), apresenta dados recolhidos numa turma do 6.º ano de uma 

escola do concelho de Vagos. Tendo por motivação para a realização deste estudo 
a integração da diversidade linguística e cultural que compõe o universo educativo 
português, formulámos a seguinte questão de investigação: 

  

• Qual o papel do Kamishibai Plurilingue na integração das crianças alófonas 
e no desenvolvimento de competências, nomeadamente linguístico-
comunicativas, em aula de Português? 

 
 Nunca esquecendo a Sensibilização à Diversidade Linguística e Cultural 
(SDLC), através da construção coletiva de uma narrativa plurilingue, associámos à 
questão acima mencionada quatro objetivos de investigação gerais para este 
projeto:  
 

• Conhecer as representações iniciais e finais que os alunos de uma turma do 
6.º ano de escolaridade de uma escola do distrito de Aveiro têm da(s) 
língua(s);  

• Compreender o processo de construção de um KP em aula de Português 
visando a integração de línguas e culturas de herança; 

• Analisar os efeitos do KP na aceitação e reconhecimento das línguas e 
culturas de herança na (re)construção da sua identidade; 

• Reconhecer o desenvolvimento de competências linguístico-comunicativas 
em português e noutras línguas. 

 
 Deste modo, podemos dividir o presente documento em três partes. A 
primeira refere-se ao “Enquadramento Teórico” que faz referência a temas 

relevantes como os conceitos de Plurilinguismo, Educação Plurilingue e 
Sensibilização à Diversidade Linguística e Cultural.  Abordamos, também, o 
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conceito de Biografia Linguística, especificamente na sua relação com alunos com 
Português Língua Não Materna (PLNM) e com as suas Línguas de Herança (LH).  
 No segundo momento apresentamos a metodologia do projeto, de natureza 

qualitativa e com características de investigação-ação, detalhando o seu 
enquadramento e as finalidades do plano de intervenção. Procedemos, ainda, à 
caracterização do contexto e da turma interveniente no processo. Descrevemos, 
pormenorizadamente, as atividades de ensino e de aprendizagem implementadas 
e, por fim, explicitamos os dados recolhidos, os instrumentos selecionados para 
efeito e o porquê dessa escolha. 

A terceira parte centra-se no tratamento dos dados recolhidos, na sua 
análise e na reflexão realizada sobre os resultados obtidos a partir, também, da 
análise do produto final (KP) para fins de participação no referido concurso 
internacional. Realizamos ainda o tratamento dos dados obtidos através das 
entrevistas e questionários finais realizados pelos alunos, nos quais foram 
indagados sobre tópicos inerentes à problemática do projeto desenvolvido. Neste 
último ponto constam igualmente as reflexões feitas relativas à implementação 
deste projeto (durante o seu processo de preparação), as aprendizagens e 
conclusões que retirámos no decorrer desta experiência refletindo acerca do seu 
contributo para a minha formação pessoal e profissional, enquanto futura 
professora do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Encerramos o nosso trabalho 
formulando algumas considerações finais com o intuito de realizar um balanço do 
percurso trilhado.  
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CAPÍTULO I – PLURILINGUISMO, SENSIBILIZAÇÃO À DIVERSIDADE 
LINGUÍSTICA E CULTURAL E EDUCAÇÃO PLURILINGUE 

 
 

“Os sistemas educativos europeus têm vindo a confrontar-se com o 
desafio da valorização da diversidade linguística e cultural, no 

sentido de formar cidadãos para sociedades cada vez mais plurais, 
onde o diálogo com o Outro se torne uma realidade.” 

       (Andrade & Martins, 2007, p. 7) 

 

Atualmente, a nossa sociedade assume-se cada vez mais rica cultural e 
linguisticamente. Tal facto deve-se, em parte, à globalização inevitável que vivemos 
diariamente através da qual nos consciencializamos de que “as relações sociais 
não se revestem de um carácter unívoco, mas ambivalente” (Marques & Martins, 
2010, p. 81). 

A herança histórica portuguesa revela-nos um passado de emigração. No 
entanto, nos dias de hoje, Portugal apresenta-se como um país de acolhimento de 
cidadãos imigrantes, aspeto que leva a rede pública de ensino a assumir a 
obrigatoriedade de resposta à pluralidade que caracteriza a população atual. Nesta 
linha, as comunidades minoritárias que se inserem e constituem esta totalidade 
social não devem ser encaradas como um obstáculo à convivência e à 
comunicação, mas como uma oportunidade de estabelecer elos comunicacionais 
mais plurais que contemplem todos os grupos comunitários (cf. Andrade & Martins, 
2007, p. 7). Desta forma, será plausível concebermos e vivermos num mundo “mais 
justo, solidário e sustentável”, no (e através do) qual tomaremos consciência de nós 

próprios, do Outro e das suas línguas e culturas (cf. Andrade, Lourenço & Sá, 2010, 
p. 69). 
 Nesta linha, e pertencendo Portugal à União Europeia, os direitos de 
cidadania europeia6, vigentes e clarificados, por exemplo, no Tratado de Lisboa 
(2009)7, consagram os “valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, 

                                                
6 http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=2990&p_est_id=7217#bloco1 
7 https://www.parlamento.pt/europa/Documents/Tratado_Versao_Consolidada.pdf 
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democracia, igualdade, Estado de Direito, respeito pelos Direitos do Homem e das 
minorias, do pluralismo, não discriminação, tolerância, justiça, solidariedade, 
igualdade entre homens e mulheres”, promovendo, desta forma, a “igualdade de 

oportunidades, a coexistência e a coesão social”. 
 Considerando o panorama português resultante do fluxo imigratório que se 
fez sentir ao longo das últimas décadas, torna-se possível atribuir o surgimento de 
uma parte dos “fenómenos do multilinguismo societal, do plurilinguismo individual 
e da convivência transcultural” às comunidades migratórias que trazem consigo 
novas línguas e culturas (Faneca, 2018, pp. 12-13). Perante esta realidade e nesta 
ótica, podemos afirmar que “hoy en día no existen países monolingues – en 
términos absolutos – porque todos estamos expuestos a la diversidad linguística” 
(Piñero, Díaz & Vez, 2010, p. 17). Assim, ao travarmos inevitavelmente contacto 
com esta diversidade, somos impelidos a ultrapassar a dificuldade comunicacional 
que daí possa advir. Desta forma, esta necessária comunicação deverá fomentar a 
construção de pontes que ultrapassem as barreiras linguísticas e culturais 
existentes visando a diluição destas mesmas fronteiras. 

Nesta perspetiva, a diversidade linguística em Portugal é, nas palavras de 
Faneca et al. (2016, p. 3), “uma questão central no que diz respeito à política 
educativa e à prática pedagógica nas escolas portuguesas”. Dada a situação dos 
alunos imigrantes portadores de realidades linguísticas díspares dos seus pares 
portugueses, torna-se fundamental a sua integração (também) no que concerne à 
realidade escolar direcionando o foco não apenas para a aprendizagem da língua 

do país de acolhimento, mas simultaneamente para a valorização da(s) língua(s) e 
cultura(s) destas mesmas crianças. 

No entanto, esta inclusão só se efetiva quando se equaciona a forma como 
a língua é contemplada no sistema educativo, nas diferentes áreas curriculares, e 
quanto ao método adotado pelo docente que relaciona e integra (ou não) as línguas 
minoritárias destas crianças garantindo, assim, o reconhecimento da sua 
identidade linguístico-comunicativa e potenciando o seu sucesso académico (cf. 
Faneca et al., 2016, p. 4 referenciando Little, 2010, p. 20).  
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Deste modo, a escola surge como a charneira que proporciona e potencia o 
encontro com o Outro que é diferente linguística e culturalmente. Esta deverá 
promover a igualdade e equidade entre as várias culturas aí existentes, priorizando 

relações harmoniosas e de compreensão intercultural, que motivem a criança 
migrante a valorizar e a assumir sem medo a sua identidade assegurando, assim, 
um processo formativo integral que se estende para além da escola (cf. Antunes, 
Dias & Sá, 2007, p. 45). 

A promoção de ações que contemplem a abolição de estereótipos de 
subalternidade, de julgamentos desmoralizantes face às divergentes 
manifestações no domínio linguístico-sócio-histórico-cultural objetivam, 
eficazmente, a inserção das diferenças coexistentes na sociedade procurando a 
transição para uma abordagem plurilingue nas escolas. Estas mesmas 
abordagens, de pendor pedagógico-didático, assentam em “atividades nas quais 
são convocadas diversas línguas/variedades linguísticas e culturas, em oposição a 
uma abordagem singular, compartimentada, em que cada língua/variedade ou cada 
cultura é tomada de forma isolada” em contexto de sala de aula (Andrade, Pinho & 
Mesquita, 2016, pp. 203-204). 

No decorrer dos últimos 25 anos, no que concerne aos dados respeitantes à 
evolução da população estrangeira em território português (Figura 1), destacamos 
o permanente aumento que se faz sentir das comunidades imigrantes. Ao 
recorrermos a dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (cf. INE, 2017)8 
comprovamos a existência de cerca de 10 291 027 pessoas que, à data de 2017, 

residem em Portugal sendo, desse total, 421 711 habitantes de origem estrangeira. 
Tal análise corrobora a necessidade de se proporcionar, a estas populações 
linguisticamente minoritárias, respostas que promovam o desenvolvimento e 
inserção cultural e linguística no país de acolhimento. 

 

 

                                                
8 
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007992&contexto=bd&selT
ab=tab2 (consultado a 25 de janeiro de 2019) 
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Figura 1- Evolução da população estrangeira com estatuto de residente. 

  

A diversidade cultural existente (Figura 2) provém de um leque 
representativo das dez nacionalidades diferentes (e mais significativas em número 
de residentes) em território português. Esta realidade reflete-se, 
consequentemente, numa riqueza linguística trazida por esta população 
estrangeira. É importante referir e refletir que, no seio destas comunidades que 
Portugal acolhe, existem crianças a frequentar o ensino público português. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Figura 2 - População estrangeira com estatuto de residente considerando algumas nacionalidades. 
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 Destarte, e considerando os valores apresentados no portal “Pordata”9, 
torna-se necessário apurar, dentro dos 1.617.570 alunos (2018) inscritos no Ensino 
Básico português (contemplando a Educação Pré-Escolar), quantas crianças 

(con)vivem com o Português Língua Não Materna e, quantas destas, têm resposta 
assegurada para as específicas necessidades que apresentam em contexto 
escolar. 

Dado o contexto em que foi desenvolvido o estudo a que se reporta o 
presente relatório, achamos pertinente referenciar a realidade do distrito de Aveiro, 
no que concerne às nacionalidades aí existentes, bem como do concelho Vagos. 
Os dados de estatística recolhidos no Relatório do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (cf. SEF, 2018)10, no ano de 2017, revelam que Aveiro regista uma 
população estrangeira de 12 487 habitantes no que concerne ao total distrital. Ao 
dirigirmos a análise para o concelho em apreciação, apercebemo-nos de que este 
se encontra na 12.ª posição no que concerne a população estrangeira residente, 
face aos 18 concelhos que compõem o distrito de Aveiro, como se pode verificar 
nos dados abaixo (Figura 3). 

Considerando dados estatísticos (“Pordata”)11, constatamos que no 
concelho de Vagos existem, à data de 2018, um total de 22.685 habitantes na 
região. O Gráfico 1 (SEF, 2017)12, apresenta-nos um universo de 41 nacionalidades 
nesse mesmo concelho, em que a nacionalidade brasileira (83 habitantes) assume 
a primeira posição, seguindo-se a nacionalidade venezuelana com 76 habitantes 
num total de 385 cidadãos estrangeiros a residir no concelho de Vagos (Figura 3) 

 
 

 

                                                
9 
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+p%c3%bablico+total+e+por+n%c3%adv
el+de+ensino-1003-7964 – consultado a 25 de janeiro de 2019 
10 https://sefstat.sef.pt/forms/distritos.aspx 
11 
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++estimativas+a+31+de+Dezembro-
120 – consultado a junho de 2019 
12 https://sefstat.sef.pt/forms/Aveiro.aspx 
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Figura 3 - População estrangeira residente na região de Aveiro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1 - Nacionalidades existentes no concelho de Vagos 
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 Com recurso a dados do “Pordata”13  (Figura 4 e Figura 5) concluímos que, 
no passado ano de 2017, matricularam-se no Ensino Básico no concelho de Vagos 
um total de 3405 alunos distribuídos pelos diferentes níveis de ensino (778 alunos 
– 1.º CEB, 470 alunos – 2.º CEB, 792 alunos 3.º CEB e 857 alunos – Ensino 
Secundário), incluindo a Educação Pré-Escolar (508 crianças).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Total de alunos matriculados no Ensino Básico (Educação Pré-escolar, 1.º CEB e 2.º CEB) no 
concelho de Vagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 -  Total de alunos matriculados no Ensino Básico (3.º CEB, Ensino Secundário e CET) no concelho 
de Vagos) 

                                                
13 
https://www.pordata.pt/Municipios/Alunos+matriculados+nos+ensinos+pr%c3%a9+escolar++b%c3%a1sico
+e+secund%c3%a1rio+total+e+por+n%c3%advel+de+ensino-166 – consultado a junho de 2019 
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 Com efeito, esta real diversidade linguística obriga a uma mobilização do 
contexto educativo a nível sociocultural para a inclusão das minorias que busque 
proporcionar os recursos e as respostas indispensáveis às necessidades destas 

crianças e jovens que ingressam no sistema de ensino português. Deste modo, 
acreditamos que o universo escolar caracterizado pela globalização crescente, 
deverá possuir mecanismos capazes de proporcionar a realização pessoal de todos 
os intervenientes neste processo de ensino e de aprendizagem, para que as 
crianças e jovens que frequentam a escola em Portugal se tornem cidadãos 
conscientes e compreensivos relativamente à sociedade mutável em que se 
inserem. 
 Nas palavras de Martins (2002, p. 4)14, a escola poderá surgir como “o local 
privilegiado de encontro com o outro, linguística e culturalmente diferente”. 
Consideramos que este inevitável contacto deverá ser feito numa vertente de 
sensibilização ao Outro, desenvolvendo a prática de “atitudes positivas em relação 
à alteridade, a outras línguas e culturas” (Carta Europeia do Plurilinguismo, 2009). 
A constante possibilidade que daí advém, de viver e experienciar uma realidade 
plurilingue dentro do universo “escola” despertará, certamente, em todos os alunos, 
autóctones e alóctones, a vontade de aprender através desta diversidade 
linguística tornando-os, assim, “inte ́resse ́s, motive ́s par rapport a ̀ cet apprentissage 
important de façon a ̀ ce qu’ils deviennent tous capables de communiquer et 
d’e ́changer avec d’autres s’exprimant dans des langues diffe ́rentes.” (Blondin & 
Mattar, 2003, p. 8).  

Destarte, ao contactar com outras línguas e consequentemente com outras 
culturas, o aluno modifica as suas competências linguísticas e culturais face a 
determinada língua com que contacta, dando lugar a uma “personalidade mais rica 
e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem linguística e também a uma 
maior abertura a novas experiências culturais” (Conselho da Europa, 2001, p.73).  

A promoção do pluralismo linguístico e cultural e de uma educação plural 
que aqui se propõe, pretende o rompimento com as práticas estandardizadas, 

                                                
14 http://jaling.ecml.at/pdfdocs/jaling_presentation/portugais.pdf 
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recebendo as línguas (e consequentemente as culturas) minoritárias como uma 
mais valia no enriquecimento do contexto escolar. Torna-se então necessário 
sensibilizar os alunos para a importância da aceitação, compreensão e valorização 

da diversidade que os rodeia promovendo a prática relacional entre os vários 
intervenientes através de um trabalho direcionado para uma educação que 
sensibilize para a diversidade cultural e linguística. 

Cremos que, ao promover esta (efetiva) inclusão, a escola estará a contribuir 
para a diminuição dos “índices elevados de exclusão ou de desnivelamento social 
das populações minoritárias” (Projecto Diversidade Linguística na Escola 
Portuguesa, 2003-2005, p. 2) criando condições para um melhor desempenho dos 
alunos alóctones no domínio das literacias básicas sem que, para tal, seja 
necessário um elo tão vinculativo com a língua de escolarização (cf. Conselho 
Nacional de Educação – CNE, 2011; OCDE, 2011). 
 Desta forma, importa conhecer qual a realidade e o universo linguístico de 
cada criança que frequenta as escolas portuguesas. Para tal, torna-se necessário 
que o professor coloque em prática atividades que permitam identificar a 
singularidade de cada um dos seus alunos. No capítulo seguinte abordaremos uma 
das possíveis estratégias a implementar na busca da identificação e valorização 
das línguas de herança dos sujeitos aprendentes. 
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CAPÍTULO II – BIOGRAFIA LINGUÍSTICA E LÍNGUAS DE HERANÇA 
 
 

“Não há línguas pequenas. Toda a língua contém, articula e 

transmite não só uma carga única de recordação vivida, mas 
também uma energia em evolução dos seus tempos futuros, uma 
potencialidade para o amanhã. A morte de uma língua é 
irreparável, reduz as possibilidades do homem.” 

(George Steiner, 2005, p. 49) 
 

1. BIOGRAFIA LINGUÍSTICA 
  

As línguas são, simultaneamente, o cartão de visita e o passaporte que 
transportamos na sociedade em que estamos inseridos. A(s) nossa(s) língua(s) 
permite(m)-nos dar-nos a conhecer ao Outro visto recorrermos a ela(s) para 
comunicarmos, expressarmo-nos e transmitirmos, mesmo inconscientemente, 
laivos do que somos, do que fomos e, quiçá, do que aspiramos ser.  

Como reflexo do que ficou no passado, vemos na(s) língua(s) uma forma de 
nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos cognitiva e pessoalmente, na medida em que 
não se valoriza somente a aprendizagem (propriamente dita) de uma língua, mas 
todo o espólio que a esta subjaz. Assim, a hierarquização verificável na(s) língua(s) 
pelos seus usuários e estereótipos é no mínimo descabida, uma vez que todas 
refletem um vasto leque de possibilidades futuras (linguísticas e culturais) para o 
ser humano.  
 Segundo Silva (2009, p. 26), as “vivências de cada sujeito são indissociáveis 
do contexto social e histórico em que ocorrem, influenciando o modo como cada 
indivíduo interpreta o que vive e as repercussões das suas experiências a nível 
pessoal e social”, pelo que constatamos que cada falante carrega um conjunto 
amplo de apreciações e conhecimentos que o determinam no e com o mundo, por 
meio da língua e das experiências (inter)relacionais consoante o contexto em que 
o sujeito se insere.  
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A amplitude e complexidade dessas mesmas (inter)relações vão ao encontro 
do conceito plurilinguismo que, pela possibilidade que nos dá em transformar um 
repertório de línguas separadas numa “compétence plurielle intégrée” (Candelier & 

Castellotti, 2013, p. 180), nos caracteriza e nos permite realizar uma análise da 
nossa própria identidade e das experiências linguísticas. Isto é, de nos 
conhecermos a nós próprios de um modo mais refletido e consciencializado, e 
também de nos darmos a conhecer ao Outro, numa ótica de partilha pessoal e 
cultural. 

Por sua vez, nesta relação entre valores identitários e de alteridade, 
entendemos a narrativa biográfica como um tipo de texto que nos permite realizar 
a organização dos factos passados através de uma constante (auto)reflexão sobre 
a forma como percecionamos um mesmo assunto em fases diferentes do nosso 
desenvolvimento pessoal. Para além disso, esta reflexão abrange também o que 
experienciámos e o respetivo valor que conferimos a determinada experiência (em 
determinado momento), e como a relacionamos com ambições futuras (cf. Bolívar 
et. al, 2001, p. 43). 
 Pela sua dinamicidade e mutabilidade, a narrativa permite ao sujeito 
compreender, de uma forma mais aprofundada, o seu desenvolvimento pessoal, 
consciencializando-se acerca de fenómenos passados (sobre os quais refletiu), 
interpretando os factos relativos aos mesmos e analisando os significados que lhes 
confere. Esta reflexão de autoconhecimento do “Eu” permite ao sujeito apropriar-
se dos motivos que o levam a reagir de determinada forma num dado contexto e a 

corrigir-se/melhorar-se futuramente. É a partir da descrição que o sujeito faz, 
através da reflexão pela narrativa, que este compreende as condições sociais que 
o afetam em determinado momento da sua vida (cf. Bolívar et. al, p. 45). 
 Destarte, os relatos têm um papel preponderante no ensino, principalmente 
no que concerne aos primeiros anos de escolaridade dos alunos, uma vez que se 
apresentam como um veículo através do qual a criança pode partilhar a sua cultura 
com os pares permitindo-lhe tomar consciência da mesma e das demais existentes. 
A narrativa biográfica assume, em contexto educativo, uma função informativa, na 
medida em que permite que a criança comunique consigo mesma, através do 
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processo reflexivo que a narrativa pressupõe, e com o Outro, ao proceder à partilha 
e à apropriação das reflexões realizadas pelos demais alunos; e uma função 
transformadora, pois a criança contacta com o desconhecido do Outro e do não 

sistematizado de si próprio.  
 Ao realizarmos este processo contínuo de reflexão sobre as nossas ações e 
conceções (e de partilha das mesmas através da narrativa), entramos num 
processo de (auto)questionamento e de formulação de perguntas pois “los relatos 
pueden transformarnos, alterarnos como individuos” (Jackson, 1998, p. 33). 

Ao trabalharmos o autobiográfico (oral e escrito) em contexto escolar 
estamos a estimular o aluno a recorrer à memória para recordar-se de factos 
passados, criando uma interseção do tempo presente com episódios precedentes. 
Assim, através de “solicitações do presente”, o aluno inicia a reconstrução do 
passado sendo-lhe proporcionada, através da análise que realiza dos 
acontecimentos já ocorridos, uma reflexão compreensiva sobre o que já aconteceu 
(cf. Pinzoh, 2012, p. 65). 

Recorrendo a Bolívar, Domingo e Fernández (cf. 2001, p. 17), consideramos 
que uma narrativa biográfica pode abranger três sentidos distintos: (i) o próprio 
fenómeno que se investiga, em que se assume a narrativa como o resultado do que 
é escrito/falado; (ii) o método de investigação utilizado, na medida em que a 
narrativa é utilizada para se proceder ao constructo e análise dos fenómenos a ela 
inerentes; e (iii) os diferentes fins para os quais se recorre à narrativa, 
nomeadamente a reflexão sobre um dado assunto. No entanto, e apesar da 

narrativa biográfica assumir o papel de método e de fenómeno de investigação, 
simultaneamente, é necessário distinguir-se “el relato oral e escrito”, os “modos de 
recortar, elicitar, construir e reconstruir” e a abordagem enquanto “dispositivo usado 
para promover el cambio en la práctica” (idem).  

Conforme ilustra o  Esquema 1, apercebermo-nos da inter-relação e 
conexão destes três aspetos presentes na narrativa biográfica. Existe a 
necessidade de explicar um fenómeno (relato/acontecimento) e, para tal, é 
praticável socorrermo-nos da utilização da narrativa biográfica enquanto método de 
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investigação que, inevitavelmente, irá provocar no sujeito um desenvolvimento da 
sua identidade, através da reflexão acerca de si próprio. 
 

  
 

 

 

 

 

Esquema 1 - Triplo sentido da narrativa – adaptado de Bolívar et al., 2001 

 

Os autores apresentam os textos autobiográficos como a reconstrução de 
uma experiência que, organizada de uma forma sequencial e cronológica, permite 
ao sujeito (falante/escritor) conferir-lhe um determinado sentido através da 
construção de uma estrutura narrativa. Apresentam ainda a perspetiva de que o 
relato que é contado pelo próprio, que é visto como uma personagem da narrativa, 

espelha a construção da identidade dessa “personagem”. Deste modo, vemos o 
sujeito escritor (ou orador) como um auto intérprete do que ele próprio é (ibidem, 
pp. 19-27). 

Considerando a consciência da(s) nossa(s) língua(s), e das do Outro, das 
línguas que aprendemos, das línguas com que, ao longo da nossa vida, vamos 
contactando, a Biografia Linguística (BL) revela-se um recurso que permite ao 
indivíduo realizar apreciações de si próprio numa conceção auto construtiva. 

Perregaux afirma que a BL pode ser definida como 
 
 “un récit plus ou moins long, plus ou moins complet où une personne se 
raconte autour d’une thématique particulière, celle de son rapport aux 
langues, où elle fait état d’un vécu particulier, d’un moment mémorable. Elle 
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va, à travers cette démarche, se réapproprier de sa propre histoire langagière 
telle qu’elle a pu se constituer au cours du temps”.  

       (2002, p. 83) 

Com recurso à BL, o aluno é capaz de ponderar e expor as suas vivências 
pessoais mais significativas, recordando todo o seu trajeto linguístico e 
interpretando a realidade, destinando um lugar à reflexão e à ação, “numa 
compreensão de um percurso consistente que lhe proporcione a manutenção da 
sua identidade” (Bolívar et al., 2001, p. 21-34). O aluno é ainda capaz de recorrer 
às memórias acerca de determinado assunto sobre as quais reflete, de aprender 
ou aprofundar conhecimentos acerca dessa temática, consciencializar-se ou 
reapropriar-se de determinado saber e ainda transformar ou reconstruir o seu Eu e 
a sua identidade (idem, 2001, p. 21-34), tal como se encontra representado na 
Figura 6. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - "Reconstrucción de la vida por el relato" (in Bolívar et al., 2001, p. 34) 

 
A utilização da BL prevê um desenvolvimento holístico do aprendente, 

direcionando o seu foco para a valorização da identidade linguística e cultural do 
aluno, através do aprender a viver juntos, na promoção do respeito, recorrendo a 

um discurso consistente que, nas palavras de Bolívar et al. (2001, p. 19), permite 
transmitir uma “experiencia humana vivida es expressada en un relato”.  
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 Neste sentido, abordamos neste projeto de intervenção didática as biografias 
linguísticas (BL) como registo autobiográfico e enquanto instrumento de 
investigação que nos permitiu conhecer e analisar as experiências de contacto com 

línguas que os alunos tiveram, o seu percurso linguístico e investigar uma possível 
(ou não) evolução no que concerne à sensibilização à diversidade linguística e 
cultural, nomeadamente o desenvolvimento de uma cultura linguística, uma maior 
predisposição para a perceção das línguas em seu redor e para as suas 
similaridades e diferenças. 
 

2. LÍNGUAS DE HERANÇA 
 
 Segundo Pereira (cf. 2014, p. 77), a crescente diversidade linguística que se 
tem vindo a fazer sentir nas Escolas, derivada dos crescentes fluxos migratórios, 

não é (na grande maioria das vezes) valorizada, reconhecida nem aproveitada, 
desconsiderando as suas inúmeras potencialidades de cariz linguístico, cognitivo, 
social e académico. No entanto, é através da existência e de uma valorização desta 
diversidade que se torna possível a prática do “exercício e a promoção da justiça 
social na comunidade escolar”. Cabe à Escola dinamizar estratégias baseadas 
numa educação linguística plurilingue que, na sua implementação, impliquem os 
parceiros educativos, nomeadamente alunos, corpo docente e não docente e 
famílias, numa atitude que valorize o património linguístico comum e desenvolva a 
consciência e comportamentos linguísticos adequados, do ponto de vista social. 
 Este reconhecimento de valorização e aceitação da diversidade linguística 
em contexto educativo revela-se o meio impulsionador para o aluno que, ao chegar 
à escola, “não tem de abandonar as línguas faladas em casa ou pela família”, 
vendo-se melhor integrado no meio e alvo de interesse da comunidade escolar. 
Este tipo de atuação prevê uma maior predisposição para que o aluno, que traz 
consigo uma língua diferente da língua falada na escola, esteja predisposto a 
“adquirir e a aprender as outras línguas que o rodeiam”, sem receio de ser 
discriminado e avaliado de uma forma negativa (Pereira, 2014, p. 80). O processo 
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de integração pressupõe uma certa reciprocidade entre os agentes que comungam 
e partilham as diferenças. 

As línguas de herança (LH), representativas e associadas a diferentes 

conceitos como o de língua materna, língua primeira, língua de origem, língua 
segunda e língua estrangeira, poderão surgir como as línguas da família (migrante), 
retratando diferentes posições consoante a idade, a situação ou a motivação que o 
próprio sujeito tem na sua relação com a mesma (cf. Faneca, 2018, p. 17). 
 Nas palavras de Flores e Melo Pfeifer (cf. 2014, p. 19), a par com os 
conceitos de “migração”, “linguagem” e “subjetividade”, designam-se LH a(s) 
língua(s) de origem do imigrante sendo, à partida, a primeira língua com a qual a 
criança tem contacto. Tal se verifica apenas se existir a utilização desta língua em 
contexto familiar (ambiente díspar da língua dominante do país anfitrião) e numa 
vertente cultural (cf. Faneca, 2018, p. 20 referenciando Valdés, 2001; Van Deusen-
Scholl, 2003). É o ambiente familiar que permite e potencia a aprendizagem da LH 
e que vincula as comunidades de imigrantes num determinado país de acolhimento 
sendo, por isso, a LH uma manifestação da cultura de origem da população 
migrante (idem, 2018, p. 17). Por esta razão, afirmamos que as LH revelam todo 
um vasto leque de características que refletem o repertório linguístico dos falantes, 
passando pelo vínculo cultural, até à esfera comunitária.  
 No entanto, ao ser confrontada na escola do país de acolhimento com a 
língua desse país (maioritária), a criança imigrante começa a assumir a língua 
maioritária como a língua primordial uma vez que se revela uma língua que lhe 

permite comunicar fora do seio familiar. Torna-se então necessária uma abordagem 
plurilingue no seio escolar, com vista à valorização e integração das crianças com 
LH neste contexto de modo a anular a supressão do seu repertório familiar. 
 Uma das possíveis propostas pedagógico-didáticas que se utilizam como 
estratégia para uma literacia plurilingue é a BL que tem por base as línguas de 
origem das crianças migrantes (LH). Através desta, pretendemos compreender os 
alunos e a sua relação com as línguas minoritárias (as que trazem consigo), 
enquanto parte integrante no seu processo evolutivo e reflexivo da sua 
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autoimagem, no exercício reflexivo sobre factos passados, numa perspetiva de 
aprendizagem e reinvenção de si próprio e das suas origens. 
 A diversidade linguística que se vive nas escolas pode ser alvo de diferentes 

interpretações. A existência de alunos bilingues que frequentam a escola, falantes 
de línguas diferentes da de escolarização (LH), torna-se uma porta aberta para a 
promoção e desenvolvimento do plurilinguismo. Desta forma, este contexto 
diversificado cultural e linguisticamente acolhe uma comunidade multilingue 
devendo, por isso, receber e valorizar qualquer língua de igual forma descartando 
a ideia que compartimenta as línguas.  
 A Sensibilização à Diversidade Linguística e Cultural (SDLC), enquanto 
abordagem didática, surge de uma panóplia de “correntes pedagógico-didácticas 
que advogam a importância de despertar o interesse e a curiosidade pelas línguas 
e culturas, desenvolvendo nos alunos a capacidade de observar e analisar as 
línguas, de as compreender e de as comparar na complexidade das relações 
interculturais” (Pereira et al., 2008, p. 11). Tendo por base uma educação plurilingue 
e intercultural, perspetivamos uma oferta educacional aos alunos de contacto direto 
com diferentes línguas e culturas existentes, recorrendo a materiais, atividades e 
metodologias que contemplem e sensibilizem todos os intervenientes envolvidos 
neste processo de aprendizagem.  
 Assim, através dos conhecimentos prévios das crianças e de atividades que 
trabalhem as representações que estas têm de “língua” e da utilidade da mesma 
pretendemos, através da SDLC, não apenas uma prática direcionada para a 

aprendizagem das peculiaridades que diferenciam o Outro nomeadamente a sua 
língua e cultura, mas também um caminho na abordagem e estímulo das 
“capacidades e atitudes de abertura ao diferente, de compreensão da diversidade 
das línguas e das culturas” e do “desenvolvimento de competências linguístico-
comunicativas de âmbito mais geral que possa ser rentabilizado ao serviço da 
aprendizagem de uma qualquer língua” (Pereira et al., 2008, p. 12). 
 É de salientar que uma educação plurilingue pode e deve ser praticada 
desde os primeiros anos com vista ao exercício de uma cidadania democrática cuja 
preocupação deverá passar por “melhorar a qualidade da comunicação entre 
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europeus de diferentes contextos linguísticos e culturais, uma vez que a 
comunicação conduz a uma maior mobilidade e a um maior intercâmbio, favorece 
a compreensão recíproca e reforça a colaboração.” (QERC, 2001, p. 12). 

 Se o “Access to education and success at school depends heavily on 
language competences”, temos que nos consciencializar de que muitas são as 
crianças e alunos que se encontram em desvantagem desde o início da sua 
escolarização, referimo-nos a crianças mais desfavorecidas ou com um repertório 
linguístico que excluía a língua de escolarização (cf. Council of Europe)15. É, então, 
de extrema importância que as práticas educativas vão ao encontro do maior 
desafio da educação nos dias de hoje, o reconhecimento da diversidade linguística 
e cultural destas crianças e a possibilidade de comunicação através da sua língua 
materna (idem). 
 Também a legislação portuguesa contempla esta realidade ao referir no 
Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho no artigo 3.º, enquanto um dos princípios 
orientadores para uma educação inclusiva a  

 
f) Autodeterminação, o respeito pela autonomia pessoal, tomando em 
consideração não apenas as necessidades do aluno mas também os seus 
interesses e preferências, a expressão da sua identidade cultural e 
linguística, criando oportunidades para o exercício do direito de participação 
na tomada de decisões. 
 

A aceitação da heterogeneidade sociocultural existente e da pluralidade 
linguística viva entre os falantes em contexto escolar exige um esforço acrescido 
por parte dos professores, na tentativa de potenciar condições pedagógicas 
enquadradas que deem resposta, de forma equitativa, quer à aprendizagem da 
língua portuguesa, por parte dos alunos com Português Língua Não Materna, bem 
como um trabalho a desenvolver-se no coletivo, direcionado para a sensibilização 
à diversidade linguística.  

                                                
15https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/the-founding-principles-
of-plurilingual-and-intercultural-education 
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No entanto, e face a este desafio de aceitação da diversidade linguística 
existente em contexto escolar e que deverá, impreterivelmente, ser foco de maior 
preocupação por parte dos atores educativos, é fulcral resgatar as LH, e toda a 

cultura a elas inerente já que habitualmente são praticadas somente em contexto 
familiar. O professor deverá, primeiramente, conhecer o repertório linguístico dos 
alunos e as suas experiências de contacto com línguas, nomeadamente através 
das BL e, posteriormente, procurar implementar estratégias que valorizem o 
repertório linguístico dos alunos imigrantes, apelando à perspetiva socioafetiva, 
com vista à sua compreensão (cf. Flores & Melo-Pfeifer, 2014, p. 23).  

Não sendo o ensino das línguas um processo linear torna-se emergente 
planear várias estratégias que facilitem a sua aprendizagem, começando por uma 
sensibilização às línguas, na sua diversidade. Como salientam Pardal, Ferreira & 
Afonso (2007, p. 75), a “língua do país de acolhimento pode assim desempenhar, 
se não um papel decisivo, ao menos um papel fundamental como instrumento de 
explicação e de apropriação da realidade” e, consequentemente, na capacidade 
em solucionar problemas do quotidiano. 

O Documento Orientador de Português Língua Não Materna para o Currículo 
Nacional (2005), prevê o Estado e a Escola como os máximos e principais 
responsáveis na inclusão de crianças e jovens recém-chegados a território 
português. Assim, na tentativa de uma integração eficaz, é necessário que ambas 
as instituições assumam a educação considerando, automaticamente, a 
diversidade linguística e cultural existente quer na Escola quer na própria 

sociedade. 
 Um dos focos de mobilização para a promoção de uma cultura escolar 

aberta à diferença e à alteridade é a de um conjunto de práticas de ensino flexíveis 
e adequadas às necessidades que os alunos possam trazer. Paralelamente, 
através destas mesmas práticas que valorizam os seus repertórios linguísticos, a 
acessibilidade ao currículo de escolarização deve ser facilitada garantindo a 
integração destes alunos. Acreditamos que uma escola que prime pela aceitação 
da diversidade, indistintamente da nacionalidade e que recorra a estratégias de 
acolhimento e acompanhamento durante o percurso escolar destas crianças e 
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jovens assegurará, à semelhança do que ocorre para os cidadãos nacionais, o êxito 
daqueles alunos.  
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CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 

 
“A diversidade linguística e cultural que existe na Europa (...) 

conduziu à necessidade de desenvolver mecanismos que 
facilitem a coexistência intercultural entre diferentes grupos. As 
instituições de ensino (...) enfrentam o desafio de promover a 
igualdade de oportunidades, a coexistência e a coesão social.”  

(Simões & Santos, 2017. p. 7) 
 

 
Neste terceiro capítulo, dedicado ao enquadramento metodológico do 

projeto, apresentamos as questões e objetivos de investigação, o enquadramento 
curricular do tema trabalhado, a caracterização do contexto e da turma, o projeto 
de intervenção didática e a descrição das sessões propostas.  

 
1. ENQUADRAMENTO E EXPOSIÇÃO DO ESTUDO 

 
1.1. Metodologia de investigação 

 
Dada a pertinência da temática de Sensibilização à Diversidade Linguística 

e Cultural (SDLC) apresentada anteriormente, o presente estudo contribui para a 
nossa formação profissional, enquanto futuras professoras, por promover formas 
de atuação pedagógicas dentro da sala de aula. Considerando os objetivos de 
investigação que nos orientaram na elaboração deste relatório de estágio, 
direcionámos o nosso foco para a compreensão do processo de construção de um 

Kamishibai Plurilingue (KP) visando a integração de línguas e culturas de herança, 
analisando os efeitos desse mesmo recurso didático na aceitação e 
reconhecimento das línguas e culturas de herança. 

Deste modo, relembramos de seguida a questão de investigação que 
orientou o nosso estudo: “Qual o papel do Kamishibai Plurilingue na integração das 
crianças alófonas e no desenvolvimento de competências, nomeadamente 
linguístico-comunicativas, em aula de Português?” 
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Ao considerarmos os objetivos e a questão de investigação suprarreferida, 
o procedimento metodológico adotado foi de cariz qualitativo e com características 
de investigação-ação como mote para a constante reflexão na e sobre a prática 

realizada, com o intuito de proceder, sempre que necessário, à sua melhoria. Uma 
vez que a “investigação assenta num processo contínuo de questionamento” 
(Costa, Souza, & Souza, 2014, p.125), torna-se necessário que o professor-
investigador seja, antes de mais, um “intelectual que criticamente questiona e se 
questiona” constantemente (Alarcão, 2001, p.6).  

Segundo Bogdan e Biklen (cf. 1994, p. 16), a investigação qualitativa, no 
âmbito das ciências sociais, para além de se apresentar sob diversas formas, pode 
ser prevista em vários cenários. Composta por vários métodos, contemplando uma 
panóplia de dados recolhidos “ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico”, não surge 
como um simples instrumento que serve o investigador no ensaio das suas 
hipóteses tornando-se necessário que o agente da investigação seja visto como 
um ser social. Esta analogia deve ser considerada (também) no que concerne ao 
social, enquanto objeto de estudo, e ao próprio “processo de conhecimento que ele 
procura levar a cabo” (Torres & Palhares, 2014, p. 67). 

A investigação deve ser vista como uma oportunidade que promove o 
desenvolvimento e formação do próprio professor investigador, na forma como os 
sujeitos intervenientes no processo investigativo se (inter)relacionam, envolvendo 
uma constante interrogação e indagação do investigador que, durante todo este 

processo, irá refletir sobre as atitudes observadas (cf. Bogdan & Biklen, 1994, p. 
16). 

Segundo os mesmos autores (idem, pp. 47-51), a investigação qualitativa 
apresenta cinco características distintas. Uma primeira característica consiste no 
ambiente natural como a principal fonte de recolha de dados, sendo o investigador 
o elemento chave no que diz respeito à recolha de dados. Recorrendo à observação 
participante prevê-se que o professor investigador se inteire e se insira no contexto 
do grupo a estudar, trave conhecimento com os indivíduos, dando-se também ele 
a conhecer, à medida que elabora registos diários e meticulosos de todas as ações 
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a que assiste (o que observa e ouve). Este tipo de prática, levada a cabo por quem 
investiga, é de extrema relevância pois proporciona um nível de compreensão dos 
factos de uma forma mais aprofundada, uma vez que são observados e registados 

no contexto natural em que ocorrem. 
Outro aspeto que caracteriza este tipo de abordagem metodológica é o seu 

caráter descritivo. Aqui, é de elevado interesse que o investigador proceda à 
recolha (como primeira preocupação) e descrição e interpretação detalhadas dos 
dados (numa segunda instância), examinando aprofundadamente tudo o que se 
vive e regista, com a finalidade de encontrar as respostas adequadas e necessárias 
à compreensão do objeto em estudo. A terceira característica desta metodologia, e 
mencionada pelos autores, é a valorização do processo em detrimento dos 
resultados obtidos. Nesta perspetiva, o principal intuito do professor-investigador 
passa pelo processo de compreensão e reflexão e pelas conclusões que daí retira 
valorizando-as em detrimento dos produtos finais que obterá. 

O quarto ponto que caracteriza a investigação qualitativa prende-se com a 
análise a realizar que deverá ser feita numa perspetiva indutiva, na medida em que 
o investigador, ao proceder à recolha de dados, deverá ser capaz de compreender 
e formar subjetividades (que fluem no decorrer deste processo), não ambicionando 
“confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente” (ibidem, p. 50), mas 
descrever e compreender o processo, procurando dar respostas às questões e 
objetivos por si formulados. 

Finalmente, a quinta característica remete para a relevância do significado 

que se vai construindo no decorrer de todo o processo investigativo, a resposta ao 
“porquê” e ao “o quê” (cf. Tuckman, 2000, p. 508).  

Tendo em conta o cariz qualitativo deste estudo e uma ação que perspetive 
uma melhoria das nossas práticas educativas, salientamos a pertinência de 
desenvolvermos estudos com características de investigação-ação. Como refere 
Amado (cf. 2017, p. 21, 22), qualquer investigação realizada no âmbito educacional 
carece de especificidades quanto ao objeto em estudo. A abordagem investigativa 
no campo da educação deve incorporar uma “consciencialização que obriga 
invocar inevitavelmente uma reflexão filosófica (epistemológica e de compromisso 



 32 

ético)”. Desta forma, o investigador deverá proceder à análise do contexto 
educativo, fomentando a mudança (perspetivando a sua melhoria) tendo por base 
os resultados obtidos no decorrer da reflexão. Para tal, é essencial que o 

investigador tenha presente que todos os sujeitos intervenientes são, à semelhança 
de si próprio, agentes e produto da mudança a realizar (idem, p. 73).  

O professor é hoje em dia convidado a gerir e a reconstruir o currículo numa 
ação conjunta (com colegas e aprendentes), vinculando-se ao respeito e aos 
“princípios e objectivos nacionais e transnacionais” (Alarcão, 2001, p. 1). Esta tarefa 
acarreta determinadas responsabilidades que implicam a autorrecriação do 
docente, quer para o desenvolvimento de uma vertente investigativa quer para uma 
vertente direcionada para a prática reflexiva.  

Este tipo de prática, processual e de constante indagação, permite ao 
profissional de educação uma estreita relação, enquanto mediador no processo de 
aprendizagem, com os aprendentes pois considera, de forma mais pormenorizada, 
as exigências e necessidades de cada aluno com vista ao seu contínuo 
desenvolvimento. Para tal, é necessário que o professor reflita, na sua prática 
docente, sobre o facto de que, também ele, se encontra num constante processo 
de aprendizagem profissional. 

Neste sentido, Stenhouse (referenciado por Alarcão 2001, p. 4) refere a 
necessidade de uma evolução no processo de construção do conhecimento 
profissional docente, ao nível da formação, em que o professor se apresenta como 
um ser global (numa dimensão formativa, social e política), pensante, com 

conhecimento e que é capaz de atuar profissionalmente, dirigindo a sua conduta 
de acordo com as suas crenças; contrariando a tendência de se vincular somente 
à sua formação inicial. 

Autores como Cochram-Smith & Lytle (1993, p.7 referenciadas por Alarcão, 
2001, p. 5) frisam a necessidade de, num contexto de investigação-ação, ser 
fundamental o caráter intencional e sistemático implicado na pesquisa do professor-
investigador, através de uma constante indagação e reflexão no que concerne à 
atribuição de significado às experiências e vivências. 



 33 

Este comportamento constante “de aprendizagem (...) em sala de aula” 
(Alarcão, 2001, p. 5 citando Cochram-Smith & Lytle, 1993, p.24), pressupõe que a 
atitude do ator educativo revele, por si só, uma intencionalidade investigativa que 

se afasta da espontaneidade e se aproxima do que é planeado, refletido e 
intencional. Esta ação é apenas possível quando o docente tem pleno 
conhecimento de si próprio e das suas convicções pessoais, profissionais e sociais 
e se revela autónomo, responsável e capacitado para tomar decisões no imediato, 
sempre ciente das consequências dos seus atos. 

 
1.2. Questão e objetivos de investigação 

 
Alleman-Ghionda, Goumoens e Perregaux (1999, p. 12-13) referem a 

importância do conceito de interculturalidade numa perspetiva que abarque não 
apenas “les relations entre pays ou entre éthnies ou encore les relations entre 
migrants et indigènes”, mas igualmente a recetividade do(s) Outro(s), na sua 
totalidade, colocando-nos numa perspetiva através da qual sejamos capazes de 
pensar e aprender a ser plurais. 

Posto isto, e considerando a abordagem a realizar face à diversidade 
linguística e cultural, o paradigma da diversidade defende a aceitação, como uma 
realidade existente, do pluralismo e da heterogeneidade na sociedade. Inspirados 
numa “hypothèse de la diversité”, os autores referem-se aos estudantes de outras 
realidades culturais (oriundos de um contexto migratório), como expressão “d’une 
diversité, phénomène accepté, normal et généralisé” (Alleman-Ghionda, 
Goumoens & Perregaux, 1999, p. 14). 

Ao decidirmos criar o projeto “O Chaveiro Linguístico”, com recurso ao 
instrumento didático KP, conseguimos conhecer melhor o universo linguístico da 
turma e os próprios alunos. Nunca esquecendo o foco da SDLC através da 
construção coletiva de uma narrativa plurilingue, tomámos consciência dos vários 
objetivos de investigação a desenvolver durante a implementação do projeto, 
nomeadamente: 



 34 

• Conhecer as representações iniciais e finais que os alunos do 6.o ano de 
escolaridade têm da(s) língua(s); 

• Compreender o processo de construção de um KP em aula de Português 

visando a integração de línguas e culturas de herança; 
• Analisar os efeitos que o KP tem na aceitação e reconhecimento das línguas 

e culturas de herança na (re)construção da sua identidade; 
• Reconhecer o desenvolvimento de competências linguístico-comunicativas 

em português e noutras línguas. 
 

 Optámos por utilizar o recurso Kamishibai Plurilingue visto ser um 
instrumento versátil e potenciador de aprendizagens. O KP assenta a sua essência 
no Kamishibai tradicional e na sua técnica ancestral de contagem de histórias para 
a comunidade. Kamishibai, palavra de origem japonesa, significa “teatro de papel” 
e transporta-nos para a leitura de histórias através de várias pranchas ilustradas 
cujo verso apresenta o texto da narrativa (curto e simples), suportadas por um butai, 
o palco no qual decorre a apresentação da história. Nos primórdios, estas histórias 
eram contadas com o intuito de entreter a população e/ou transmitir ideais políticos 
e/ou religiosos numa determinada época. Esta arte que se perdeu foi retomada 
durante os períodos de guerra para entreter as crianças e populações afetadas pela 
mesma. Apresentando a mesma técnica do Kamishibai original, o KP revela-se uma 
útil ferramenta didática uma vez que pode ser direcionado para a comunidade 
escolar surgindo, assim, como um recurso didático que pode ser utilizado também 

ao nível das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), bibliotecas, 
mediatecas, entre outros espaços educacionais. Permite ainda trabalhar conteúdos 
curriculares diversificados e de forma transversal relacionando as singularidades 
de cada aluno linguísticas e culturais. 
 Como referido anteriormente, para a elaboração deste projeto determinámos 
uma questão de investigação que orientasse a nossa pesquisa de acordo com os 
objetivos estabelecidos. 
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• Qual o papel do Kamishibai Plurilingue na integração das crianças alófonas 
e no desenvolvimento de competências, nomeadamente linguístico-
comunicativas, em aula de Português?  

A questão supra mencionada pretendeu orientar o nosso projeto, com o 
objetivo de compreendermos se o dispositivo didático Kamishibai Plurilingue se 
revela um recurso apropriado na integração das línguas e culturas de herança dos 
alunos da turma em estudo e, ainda, de que forma o projeto de intervenção didática 
implementado (“O Chaveiro Linguístico”), permite um desenvolvimento no que 
concerne às representações que os alunos têm das línguas.  

Desta forma, foi-nos possível conhecer as representações que os alunos 
intervenientes têm das línguas e a forma como estas foram integradas na 
construção da história plurilingue. Pretendemos ainda promover o 
desenvolvimento, na turma, de uma educação plurilingue e intercultural pela SDLC 
e recorrendo ao dispositivo didático KP que permitiu a construção de uma história 
plurilingue. Finalmente, analisámos os efeitos deste recurso didático plurilingue, a 
partir da análise das opiniões dos alunos acerca desse mesmo dispositivo. 
Posteriormente, após a concretização do projeto, recolhemos dados, através de 
inquérito por entrevista, a um grupo de sete alunos. 

Com base no suprarreferido, ambicionamos que o presente processo que o 
documento atesta vá ao encontro da realidade observada, sendo-lhe fiel, e 
considerando, o mais rigorosamente que nos foi possível, com base nos registos 

efetuados, analisar os dados recolhidos sem adulteração dos mesmos. Todo este 
encadeamento metodológico assume-se como uma aprendizagem para que nós, 
enquanto professoras-investigadoras em formação, consigamos refletir sobre o 
modo como alcançámos as metas por nós estipuladas e o modo de consecução 
dos objetivos de ensino e aprendizagem que nos propusemos cumprir. 
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2. APRESENTAÇÃO E PERTINÊNCIA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 
DIDÁTICA 

 
2.1. Enquadramento curricular do tema 

 
 Com o objetivo de fundamentarmos a pertinência do nosso projeto de 
intervenção didática designado “O Chaveiro Linguístico”, consultámos documentos 
orientadores como as Aprendizagens Essenciais para o 6.º ano (2018) do Ensino 
Básico e a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986). 

Conforme previsto no documento Aprendizagens Essenciais de Português 
para o 6.º ano de escolaridade, a aprendizagem do Português enquanto língua  
 

“incorpora o conjunto das competências que são fundamentais para a 
realização pessoal e social de cada um e para o exercício de uma 
cidadania consciente e interventiva, em conformidade com o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.” (p. 1)16 

 
 Assim, a língua portuguesa revelou-se o meio transversal de comunicação 

que permitiu a progressão deste projeto, não somente por ser uma língua 
compreendida por todos os intervenientes neste processo, mas por ter sido a 
disciplina de Português a (mais) implicada na criação e desenvolvimento deste 
trabalho.  

Ao destacarmos a SDLC como foco deste projeto, integrando e aceitando as 
LH, foi nosso propósito promover o desenvolvimento da consciência linguística dos 
próprios alunos, sensibilizá-los para a diversidade de línguas e culturas que os 
rodeiam socialmente desenvolvendo, desta forma, práticas de cidadania para com 
os pares, bem como a curiosidade, o respeito, a integração e o reconhecimento e 
valorização do Outro e do que o caracteriza.  

Segundo o que se pode ler no documento Aprendizagens Essenciais de 
Cidadania e Desenvolvimento, destinadas ao Ensino Básico e Secundário, é 
responsabilidade do professor “preparar os alunos para a vida, para serem 

                                                
16 https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/6_portugues.pdf 
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cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade 
social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não 
discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos”. 

Foi com este propósito que tencionámos desenvolver um projeto didático 
que chegasse a todos os alunos, criando atividades para que a turma estivesse 
implicada ativamente e desenvolvesse valores morais e cívicos para com os pares,  
respeitando cada um individualmente, ao nível das suas experiências pessoais, das 
suas línguas, das suas culturas, pois acreditamos que, perante “os outros e a 
diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de 
equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico”, 
formando assim cidadãos autónomos, ativos e responsáveis (p. 5). 

Ao analisarmos a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), considerámos 
alguns dos objetivos aí presentes, destinados ao Ensino Básico nomeadamente as 
alíneas a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), e n) do Artigo 7.º. Estes objetivos específicos 
pressupõem que se garanta a possibilidade de o aluno desenvolver os seus 
interesses bem como o seu raciocínio e sentido moral (entre outros) “em harmonia 
com os valores da solidariedade social” (ibidem, p. 3069). Pretende-se que o 
percurso escolar do aluno permita o desenvolvimento de uma educação artística, a 
valorização de atividades manuais, o trabalho individual e de grupo através de 
experiências que fomentem a “maturidade cívica e sócio-afectiva, criando neles 
[alunos] atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação” (ibidem, p. 3070). 

Procurámos que os alunos adquirissem uma atitude de busca pelo 

“conhecimento e o apreço pelos valores característicos da identidade, língua, 
história e cultura” de si mesmos e que desenvolvessem (também), uma consciência 
solidária, humanista e interventiva relacionada com o Outro (ibidem, p. 3070).  

Outro propósito que nos acompanhou no decorrer deste projeto de 
intervenção didática prende-se com a produção escrita prevista curricularmente no 
programa de português do 2.º CEB. Conforme Niza, Segura, & Mota (2011), o 
Guião de implementação do programa de português do Ensino Básico,  sabemos 
que, pela sua complexidade, a produção escrita de um texto deverá ser “um 
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processo explícito de mediação dos adultos e dos pares na produção compartilhada 
da escrita” (idem, 2011, p. 15). 

Pretendemos focarmo-nos nos processos envolvidos na produção de textos 

e nas atividades de escrita e, para isso, tentámos (antes de iniciarmos a escrita da 
narrativa plurilingue) proporcionar a leitura de diferentes tipos de textos, lendo-os 
com diferentes finalidades; partilhar experiências de leitura, lendo em voz alta para 
os pares e opinando acerca do que leram ou escreveram; recontar um texto; 
trabalhar a identificação das ideias principais dos textos lidos e da estrutura 
característica dos mesmos. Para todas estas atividades, ao longo do nosso projeto, 
procurámos adotar estratégias em que fosse possível a turma trabalhar 
coletivamente, em pequenos grupos, a pares ou individualmente igualmente nos 
momentos destinados à pré-escrita (através da elaboração de esquemas para a 
planificação do texto narrativo), à escrita e pós-escrita do texto produzido (cf. Sá, 
2018, pp. 37-55). 

 

2.2. Caracterização do contexto e da turma  
 

O projeto de intervenção didática foi desenvolvido numa turma de 6.º ano de 
escolaridade, nas disciplinas de Português, de Educação Visual e de Educação 
Tecnológica, numa escola de um concelho semirrural no distrito de Aveiro, 
concelho de Vagos, como já explicitámos antes. Esta instituição dispõe de um corpo 
docente variável de 57 elementos; no que concerne ao pessoal auxiliar este é 
composto por 42 funcionários. As instalações da escola oferecem, à comunidade 
educativa, refeitório, biblioteca, bar para alunos e pavilhão gimnodesportivo. O 
edifício que se destinado ao 2.º CEB é composto por 8 salas que dão resposta 
educativa aos dois anos constituintes deste ciclo de ensino. A sala de aula em que 
desenvolvemos o projeto dispõe de quadro interativo, um quadro branco e ligação 
à internet.  

A turma é constituída por 26 alunos, dos quais 17 do sexo feminino e 9 do 
sexo masculino (Gráfico 2). Neste universo, há 6 alunos falantes do Português 

língua não materna (5 raparigas e 1 rapaz), tendo um deles desenvolvido um 
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Feminino
70%

Masculino
30%

trabalho diferenciado dos demais colegas de turma, dada as suas dificuldades de 
aprendizagem. Durante o período de estágio, houve a necessidade de realizar 
materiais apropriados a este aluno pelos motivos anteriormente referidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 2 - Percentagem da população por género 

 
Os alunos têm idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos (Gráfico 3) 

não havendo nenhum aluno repetente. No que respeita à nacionalidade destes 
alunos, a sua maioria (vinte e um alunos) é portuguesa, existindo uma aluna de 
nacionalidade francesa, uma aluna de nacionalidade brasileira e três alunos (duas 
raparigas e um rapaz) de nacionalidade venezuelana (Gráfico 4). 

 

 
 

Gráfico 3 - Idade da população por género 
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Gráfico 4 – Nacionalidade da população por género 
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Quanto ao clima de sala de aula, podemos dizer que esta turma se revela 

motivada e interessada e que se caracteriza pelo seu espírito de iniciativa, de 
cooperação e de entreajuda. Trata-se de um grupo motivado, interessado e 
responsável (de uma forma geral). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
No que diz respeito às habilitações literárias dos encarregados de educação 

dos alunos desta turma (Gráfico 5), observa-se que 53% frequentou o Ensino 
Superior, 13% o Ensino Secundário, 14% o 3. º Ciclo do Ensino Básico (7.º e 9.º 
anos); 13% o 2.º CEB, mais concretamente, o 5.º ano, e 7% o Ensino Profissional.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Gráfico 5 - Habilitações literárias dos pais dos alunos em percentagem 
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Ao procedermos à análise do Gráfico 6, é possível verificar que os pais dos 
alunos frequentaram, em maior número, algum nível de ensino (17 sujeitos). No 
entanto, são as mães que se evidenciam no que concerne à qualificação no Ensino 

Superior (8 sujeitos). É de salientar que os dados recolhidos foram obtidos através 
dos alunos e com base no conhecimento que estes têm da situação académica e 
profissional dos pais, existindo, por isso, casos em que se regista a inexistência de 
resposta referente a um dos elementos (“Não sabe 1”) ou aos dois elementos (“Não 
sabe 2”), conforme se poderá consultar no Gráfico 7. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 - Habilitações literárias dos pais dos alunos considerando cada elemento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 - Ausência de respostas acerca da situação académica dos pais (por género) 

 
Refira-se ainda que as profissões exercidas pelos pais dos alunos desta 

turma são bastante diversificadas concluindo-se que existem profissões no setor 
administrativo e no setor fabril em maior número, sendo visíveis apenas dois casos 
de desemprego referenciados. Permite-se, então, numa análise geral, depreender 
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que estas famílias conseguem alcançar rendimentos inseridos no nível económico 
médio (Gráfico 8). 
 
 
 

 

Gráfico 8 - Situação profissional dos pais dos alunos 

 
Concluída a caracterização do contexto e do grupo participante, bem como 

do seu contexto familiar, torna-se oportuno proceder-se à apresentação do 
dispositivo didático utilizado na implementação do projeto em causa. 
 

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA 
 
Para o nosso projeto de intervenção definimos o título “O Chaveiro 

Linguístico”. Este título surgiu a partir do nome dado ao chaveiro que construímos 
como forma de materializar os dados referentes ao universo linguístico e às 
biografias linguísticas da turma (as línguas com que os alunos contactaram). No 
decorrer do desenvolvimento do trabalho apercebemo-nos de que o título faria 
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sentido não apenas pelas línguas identificadas, mas também pela simbologia do 
próprio chaveiro em si.  

A narrativa plurilingue que a turma iria construir, no âmbito do KP, 

contemplou as línguas, como parte integrante da história e o chaveiro, enquanto 
elemento surpresa e presente no desfecho desta.  

No decorrer de sete semanas desenvolvemos sete sessões (uma sessão por 
semana) no âmbito da disciplina de Português, tendo o projeto sido iniciado no dia 
14 de novembro de 2018 e terminado no dia 18 de janeiro de 2019. As sessões 
tiveram a duração de 50 minutos cada e realizaram-se sempre às quartas-feiras. 
Nestas sessões procedemos à escolha dos elementos da narrativa e à construção 
do próprio texto que iria ser ilustrado posteriormente. No entanto, é de salientar que 
a estas sete sessões iniciais se seguiram mais três implementadas nas disciplinas 
de Educação Visual e de Educação Tecnológica, nas quais os alunos procederam 
à ilustração das pranchas para a história plurilingue criada nas aulas de Português. 

Durante as sessões que ocorreram nas aulas de Português, utilizámos 
estratégias diferenciadas, tendo os alunos tido a oportunidade de trabalhar 
individualmente, em grupos e coletivamente.  

Com este projeto pretendemos sensibilizar a turma para a diversidade 
linguística e cultural existente na turma e no próprio contexto educativo e para a 
importância de respeitar, valorizar e integrar essa diversidade. Achámos este nosso 
propósito pertinente pois a multiplicidade de línguas, culturas e etnias é uma 
realidade que existe no mundo em que vivemos. Procurámos que os alunos 

compreendessem a singularidade de cada língua e tudo o que esta envolve, 
nomeadamente a identidade do falante e de um povo; que fossem capazes de se 
aperceber de que eles próprios refletem uma multiplicidade de línguas no seu 
universo linguístico individual e, consequentemente, coletivo.  

Assim, pretendemos que os alunos da turma desenvolvessem a sua 
responsabilidade, enquanto cidadãos globais, em práticas de respeito, 
compreensão e valorização do Outro, integrando-o numa sociedade composta por 
sujeitos plurilingues em que a pluricomunicação deve ser vista não como um 
obstáculo, mas como uma possibilidade de aprendizagem para todos.  
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Após termos realizado, num primeiro momento, a caracterização da 
realidade pedagógica considerando a finalidade investigativa do projeto em 
questão, através da observação e de notas de campo, refletimos acerca da 

informação a recolher, como suporte para a investigação, e nos instrumentos a 
utilizar. Optámos por várias estratégias, entre as quais observação direta e registo 
áudio/vídeo/fotográfico (realizados ao longo de todo o período de implementação 
para que fosse possível a recolha e referenciação de comentários, comportamentos 
e atitudes dos intervenientes no decorrer das sessões, bem como de momentos 
significativos durante este período), inquéritos por questionário, biografias 
linguísticas e inquéritos por entrevista (realizados num momento posterior ao da 
implementação do projeto e a apenas 7 alunos – Anexo 4) 
 Visto existir a necessidade de recolher os dados necessários para a 
identificação do núcleo familiar de cada aluno, o contacto que este teve com as 
línguas, em que contexto, e como os alunos perspetivam a aprendizagem de 
línguas no futuro, procedemos à realização de um inquérito por questionário (Anexo 
1), o qual denominámos Questionário Linguístico (Q1), que originou posteriormente 
a construção das biografias linguísticas (BL) dos alunos da turma.  A realização das 
BL permitiu-nos investigar acerca do possível contacto e com a eventual 
valorização da diversidade linguística e cultural. 

Posteriormente, propôs-se um questionário acerca da ilustração (Anexo 2) 
com o intuito de compreender a importância que o aluno atribui ao elemento icónico 
numa história. Na fase final do trabalho de intervenção foi novamente solicitada a 

realização de uma nova Biografia Linguística (BL), com vista a proceder-se à 
comparação entre os dois documentos realizados, expectando que, atendendo às 
experiências vividas através do KP, os alunos modificassem alguns registos, 
enriquecendo o seu trabalho com exemplos e com reflexões acerca da importância 
das línguas para os sujeitos e comunidades.  

No entanto, visto termos deixado o contexto em janeiro, passando a 
desenvolver a nossa Prática Pedagógica noutro contexto e, por isso, não termos 
voltado a ter um contacto diário com os alunos, nenhuma BL nos foi entregue. Para 
conseguirmos colmatar a inexistência de um elemento de comparação de dados e 
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perceber uma possível evolução das representações, aplicámos (4 meses após a 
última intervenção), um inquérito por entrevista individual (Anexo 4) a 7 alunos (2 
de nacionalidade venezuelana, 1 de nacionalidade brasileira, 1 de nacionalidade 

francesa e 3 de nacionalidade portuguesa). Este procedimento permitiu-nos 
compreender o possível alargamento dos repertórios linguísticos dos alunos e da 
sua cultura linguística. Reforçamos que o critério de escolha deste grupo de 
entrevistados se encontra explicitado no capítulo seguinte. 

Finalmente, no último dia de intervenção, pretendeu-se conhecer as 
perceções dos alunos sobre a relevância que o Kamishibai Plurilingue (KP) teve 
para cada um (Anexo 3) recolhendo informação sobre o desenvolvido, com base 
na opinião dos alunos sobre os temas abordados/trabalhados (diversidade 
linguística e cultural). 
 Em conclusão, com base nas respostas obtidas através do Q2, realizámos 
um balanço e uma reflexão das atividades propostas e dos objetivos alcançados 
nomeadamente acerca dos efeitos do KP no desenvolvimento dos alunos, ao nível 
da consciência da(s) língua(s) enquanto elemento (re)estruturante da sua 
identidade nomeadamente, a importância que os alunos conferem às línguas e à 
diversidade linguística; e quanto às potencialidades do KP no desenvolvimento de 
uma cultura linguística, mais concretamente ao nível das competências pessoais, 
transversais e curriculares. 

Considerámos a utilização do KP pertinente, não somente pelas 
potencialidades enquanto promotor de aprendizagens, mas pela dinâmica de 

criação, enquanto ferramenta didática que permite a implementação de estratégias 
inovadoras na abordagem de conteúdos. 

Neste sentido, atendendo às características da turma participante e do 
próprio contexto em que se insere, achámos relevante a utilização do recurso 
didático apresentado. A participação no concurso internacional foi vista por nós 
como um incentivo para os alunos na participação neste projeto, pois revela ser 
uma mais valia na sensibilização à diversidade linguística e cultural do grupo 
participante através da inclusão de várias línguas.  
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Realizada a caracterização geral do projeto de intervenção didática 
passaremos à descrição das sessões previstas para a sua implementação. 

 
3.1. Descrição das sessões de intervenção 

 
Apesar de cada aula ter sido planificada, em alguns momentos existiu a 

necessidade de intervir de forma diferente, quer por uma gestão inadequada do 
tempo, quer por desenvolvimentos diferentes do que estava planeado. 
Ressalvamos que, com vista a proteger o anonimato das crianças da turma, sempre 
que se considere necessário referenciar um aluno, este será nomeado pela letra A 

e um número (p.ex. A3). No que diz respeito à díade de estágio, esta é composta 
pela Professora Estagiária Ana Marta e pela Professora Estagiária Mariana Sousa, 
de ora em diante designadas por PE-AM e PE-MS, respetivamente. 

 

• Sessão 0 – Apresentação do dispositivo didático Kamishibai Plurilingue 
 
 Esta sessão de apresentação do Kamishibai Plurilingue surge na primeira 
semana de intervenção (22 a 26 de outubro de 2018) e teve lugar no dia 23 de 
outubro (Anexo 5). Reservámos parte do final da aula para a contextualização do 
trabalho que iríamos desenvolver e para a apresentação do concurso em que os 
alunos da turma iriam participar. Como motivação, a PE-AM leu, com a ajuda da 
A19, a história “Para onde foi a coroa de Nya Nya”17 (Imagem 1). 
 Foi também nesta sessão que entregámos aos alunos o Questionário 
Linguístico (Q1) que devolveriam preenchido na semana seguinte. Com base na 
análise dos dados realizada pelas PE, preparámos a sessão I direcionada para a 
SDLC, na qual demos a conhecer o universo linguístico daquela turma. 
  

                                                
17 A história escolhida para apresentação à turma (“Mais où est passée la couronne de Nya Nya ?”) trata-se de 
um Kamishibai Plurilingue vencedor da primeira edição do concurso (2016) 
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Imagem 1 - Leitura da história "Para onde foi a coroa de Nya Nya" 

  

• Sessão I – Sensibilização à diversidade linguística e cultural e Biografia 
Linguística 

 
 A primeira sessão decorreu no dia 14 de novembro de 2018 (Anexo 6), teve 
a duração de 50 minutos e iniciou-se com a escrita da lição e do respetivo sumário. 

Uma vez que o recurso didático KP já tinha sido apresentado na aula anterior, 
solicitámos aos alunos, em diálogo, que resumissem o que é o Kamishibai 
Plurilingue como forma de relembrarem o que tinha sido tratado previamente. 
 Posteriormente, relembrámos o projeto a desenvolver, visando a 
participação num concurso internacional, explicando a vertente plurilingue do 
Kamishibai, nomeadamente, o conceito de plurilinguismo e a necessidade de 
existirem pelo menos quatro línguas na história a criar, que se relacionassem e 
refletissem o universo linguístico da turma. 
 Com o objetivo de exemplificar o trabalho de casa solicitado (a escrita da sua 
biografia linguística), a PE-AM leu parte da sua biografia linguística (Anexo 7). 
Seguidamente, através da participação oral dos alunos, a PE-AM registou no 
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quadro aspetos da biografia apresentada, com o intuito de orientar os alunos para 
a elaboração das suas próprias biografias. 
 Seguidamente, de forma a orientar os alunos para a realização do trabalho 

solicitado, o diálogo foi direcionado para as questões presentes no Q1 (Anexo 1), 
entregue na Sessão 0 e posteriormente recolhido e analisado pelas PE, pedindo 
que refletissem acerca das respostas dadas no mesmo de modo a remeter para a 
escrita da sua BL. 

Apresentámos o universo linguístico da turma, apurado com base nos Q1 
como ponto de partida para a concretização da narrativa plurilingue a integrar o KP 
da turma. Para tal, a PE-AM projetou no quadro interativo quatro gráficos (Anexo 
8) com o levantamento dos dados relativos ao documento suprarreferido, 
explicando que tinha procedido à análise dos questionários e que havia chegado a 
algumas conclusões.  

Nesse sentido, a participação oral dos alunos decorreu com vista à análise 
dos gráficos e à apresentação coletiva de algumas conclusões, tais quais: a) no 
primeiro gráfico denominado “Línguas que me acompanham”, a grande 
predominância é o Português de Portugal; b) no segundo gráfico (“Línguas que 
estou a aprender ou que aprendi”), o Inglês sobressai; c) no terceiro gráfico 
intitulado “Contactos com outras línguas”, o destaque vai para o Francês e, d) no 
último gráfico (“Línguas que gostaria de aprender”), destaca-se, mais uma vez, o 
Inglês. 

 O gráfico que requereu uma maior análise foi o último, “Línguas que gostaria 

de aprender”, pois pretendíamos desmitificar a justificação que a maioria 
apresentou ao responder a esta questão, nomeadamente referindo-se ao inglês, 
afirmando tratar-se de “uma língua universal”. Os alunos atribuíram elevada 
importância à língua inglesa por ser, na opinião dos inquiridos, “a língua que permite 
comunicar em qualquer parte do mundo”.  

A PE-AM projetou um vídeo18 com a intenção de se proceder a uma reflexão 
sobre a diversidade linguística e o preconceito linguístico que lhe está associado. 

                                                
18 https://www.youtube.com/watch?v=zvijEpEgg3Q 
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As reflexões partilhadas pelos alunos após o seu visionamento, superaram as 
expetativas que tínhamos para esta atividade, não apenas pela concentração, 
atenção e interesse demonstrado pela turma, apesar da extensão do vídeo, mas 

também pela faixa etária dos alunos (entre os 11 e os 13 anos) e pelas conclusões 
evidenciadas e a forma como os alunos discutiram a temática apresentada (Anexo 
9 e Anexo 10). 
 A PE-AM concluiu, com base nos comentários realizados que, para os 
alunos, a língua é como se fosse “a nossa identidade” e utilizando “a nossa cultura”. 
Ao terminar esta atividade, traçámos uma ligação para com o Kamishibai 
Plurilingue e com o tema do concurso “Da minha janela para o mundo”.  

Solicitámos aos alunos que sugerissem alguns títulos possíveis para a 
história a desenvolver, considerando quer a temática inerente ao concurso, quer o 
universo linguístico da própria turma. À medida que foram apresentados os 
possíveis títulos, a PE-AM foi registando cada um deles no quadro branco para, 
posteriormente, se proceder à votação do título final (mas com a possibilidade de 
sofrer alterações). A díade constatou, no final da aula, que esta votação deveria ter 
sido realizada com recurso ao “Voto secreto” pois revelou-se tendenciosa, com 
base nas amizades existentes na turma. O título escolhido nesta primeira fase foi 
“Eu e o meu mundo linguístico”. 
 Ao analisarmos a planificação desta aula (Anexo 6), constatamos que, por 
má gestão de tempo e alguma dispersão da turma, não foi possível realizar a 
materialização dos dados presentes no Powerpoint apresentado, através do 

recurso elaborado “O Chaveiro Linguístico”. Pretendia-se que os alunos iniciassem 
o preenchimento do chaveiro recorrendo a pequenas chaves de papel que seriam 
colocadas nos separadores “Línguas que me acompanham”, “Línguas que estou a 
aprender ou que aprendi”, “Contacto que tive com outras línguas” e “Línguas que 
gostaria de aprender”, de acordo com as línguas que os alunos referiram no 
preenchimento do Q1 (Anexo 1). No entanto, foi possível trabalhar o principal 
objetivo desta aula: a sensibilização à diversidade linguística e cultural, bem como 
a sua relevância pessoal, na medida em que proporcionámos aos alunos um 
momento de reflexão, a partir da discussão gerada em torno do filme, que permitiu 
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aos alunos consciencializarem-se a compreenderem a relação existente entre 
língua e cultura, o que se verificou através das intervenções que realizaram. Foi 
ainda possível nesta sessão iniciar-se a construção da história através da escolha 

do título para a mesma. 
 O quadro abaixo (Quadro 1) apresenta, de forma sumária, os objetivos 
pedagógico-didáticos desta primeira sessão e indica também as atividades 
realizadas e os recursos utilizados. 
 

Foco e duração da 
sessão 

“Sensibilização à diversidade linguística e cultural; Biografia 
Linguística” – 50 minutos. 

 
 

Objetivos 

• Consciencializar-se para a diversidade linguística existente na 
turma; 

• Aceitar e valorizar a diversidade linguística e cultural existente na 
sociedade; 

• Compreender a relação entre língua e cultura; 
• Refletir acerca da importância da(s) língua(s) enquanto parte da 

identidade do sujeito; 
• Desenvolver o entusiasmo na descoberta da(s) língua(s) e da 

cultura do Outro. 
 

 
 

Atividades propostas 

• Síntese oral sobre o Kamishibai Plurilingue, apresentado na aula 
anterior; 

• Apresentação de um powerpoint sobre o “Universo Linguístico”, 
com base nos resultados obtidos através dos questionários 
linguísticos e posterior reflexão sobre os mesmos; 

• Audição de uma biografia linguística e levantamento de aspetos 
importantes que nela constam; 

• Visionamento de um vídeo online com vista à sensibilização à 
diversidade linguística e cultural e da(s) língua(s) enquanto parte 
integrante da identidade do indivíduo; 

  
Recursos utilizados 

• Quadro branco e quadro interativo; 
• https://www.youtube.com/watch?v=zvijEpEgg3Q 
• Powerpoint  “O Universo Linguístico”; 
• Biografia Linguística  

 

Quadro 1 - Planificação geral da Sessão I 

 
• Sessão II – Construção de “O Chaveiro Linguístico”; Início da escolha dos 

elementos da narrativa 
 

 Esta segunda sessão decorreu no dia 21 de novembro de 2018 e teve a 
duração de 50 minutos (Anexo 11). Apesar de ser totalmente dinamizada pela PE-
MS, teve o contributo da PE-AM que iniciou o preenchimento de “O Chaveiro 
Linguístico” com cada aluno individualmente (Imagem 2); e da Professora 
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Cooperante que, em alguns momentos da aula, esclareceu alguns alunos sobre as 
tarefas propostas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Início do preenchimento de "O Chaveiro Linguístico" 

 

Primeiramente os alunos escreveram o sumário e, de seguida, foram 
recolhidas as biografias linguísticas realizadas como trabalho de casa. A PE-MS 
esclareceu algumas dúvidas existentes sobre a tarefa em questão (Imagem 3).  

Posteriormente, a turma realizou a votação para o género textual (conto ou 
fábula) a adotar dentro do tipo de texto narrativo. Esta votação viria a definir o tipo 
de narrativa a desenvolver, o conto. Depois de decidido o género, a PE-MS 
distribuiu folhas A4 brancas pelos alunos para que, individualmente, pensassem e 
indicassem, escrevendo possíveis personagens, as suas características físicas e 
psicológicas e que línguas falavam. Este exercício serviu como um plano orientador 
para a criação da história (Anexo 12).   
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Imagem 3 - Explicação à turma da tarefa a realizar 

 
Os alunos, apesar de empenhados, demonstraram algumas dificuldades na 

realização desta tarefa. A Professora Cooperante reforçou, a dada altura, que 
poderiam alterar o título escolhido na aula passada. 

Depois de terminada a tarefa, a PE-MS projetou no quadro interativo as 
partes da sequência da narrativa (Anexo 13), realizando uma síntese oral dos 
elementos constituintes deste tipo de texto, nomeadamente a existência de: uma 
situação inicial, de um elemento perturbador, desencadeador das ações seguintes 
ou peripécias, a resolução do problema e a situação final (cf. Adam, 1992; 

Bronckart, 1996). De seguida, solicitou que os alunos pensassem e escrevessem 
na folha entregue anteriormente “Situação inicial” (Imagem 4). 

À medida que abordava cada uma das fases, a PE-MS pedia aos alunos 
para que pensassem e escrevessem na folha distribuída, os elementos a constar 
na mesma. 
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Imagem 4 - Apresentação das fases da sequência da narrativa 

 
Próximo do final da aula, foi distribuído pela turma o questionário sobre a 

importância da ilustração (Anexo 2), e a PE-MS explicou como preencher o 
mesmo19. 
 As atividades realizadas nesta aula foram previstas para uma duração 
inferior à realmente necessária. Ao verificarmos a planificação desta sessão (Anexo 
11), apercebemo-nos de que nem todos os pontos previstos foram abordados 
havendo aspetos fundamentais que deveriam estar concluídos nesta segunda aula 
tendo ficado por terminar, nomeadamente, a definição e caracterização de 
personagens e o esquema de ação (início, desenvolvimento/peripécias e 
conclusão).  

Após esta aula e a reflexão acerca da estratégia utilizada, e uma vez que o 
grupo de alunos revelou algumas dificuldades na realização das tarefas propostas, 
concluímos que a nossa orientação deveria ter sido mais direcionada podendo nós 
ter optado por apresentar propostas situacionais e de peripécias para a criação do 
texto narrativo. Poderíamos ter realizado o sorteio de elementos sugeridos pelos 

                                                
19 Optámos por não analisar os dados recolhidos através deste questionário, por não se revelarem de acordo 
com a temática do presente Relatório de Estágio. 
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alunos e fazê-los corresponder a cada uma das fases da narrativa. A mesma 
estratégia poderia ser utilizada no que concerne às personagens e suas 
características.  

No quadro abaixo (Quadro 2), apresentamos a síntese geral do que foi 
realizado nesta aula, definindo o foco de trabalho desta sessão, os objetivos 
pedagógico-didáticos e as atividades que realizámos com a turma, os recursos o 
que, à semelhança da aula anterior, não se desenvolveu de acordo com o previsto 
na planificação inicial. 
 

Foco e duração da 
sessão 

“Início da escolha de elementos da narrativa” – 50 minutos. 

 
Objetivos  

• Rever e compreender características do texto narrativo e do 
género conto/fábula; 

• Criar e descrever personagens; 
• Criar e descrever espaços; 
• Rever e compreender as fases da narrativa. 

 
 

 
Atividades propostas 

• Recolha das biografias linguísticas realizadas; 
• Preenchimento de “O Chaveiro Linguístico”; 
• Decisão, por voto, sobre o género narrativo a adotar para a 

realização da história; 
• Registo de personagens e suas características; 
• Registo de espaços de ação; 
• Preenchimento do questionário sobre “A importância da 

ilustração” (Anexo 2); 
  
Recursos utilizados 

• Quadro branco e quadro interativo; 
• “O Chaveiro Linguístico” 
• Fases da narrativa (Anexo 13); 
• Questionário acerca da importância da ilustração  

 

Quadro 2 - Planificação geral da Sessão II 

 
• Sessão III – Planificação da narrativa 

 
 Esta terceira sessão foi dinamizada no dia 28 de novembro de 2018 (Anexo 
14) pela PE-AM. Em conversa com a PE-MS, propusemos à turma a realização de 
dois Kamishibais Plurilingue devido à panóplia de possíveis situações e 
personagens que os alunos sugeriram na tarefa realizada na aula anterior. Apesar 
de esta sessão ter sido orientada nesse sentido, devido à incapacidade de decisão 
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do grupo, acabou por ficar sem efeito a opção suprarreferida para sessões 
posteriores. 

A PE-AM iniciou a aula da forma habitual, com a escrita da lição e do 

sumário. De seguida, a turma foi dividida em dois grupos de treze elementos cada 
(Imagem 5). Foi solicitada a realização de um resumo oral do que tinha sido 
concretizado até ao momento e foram disponibilizados, explicando o seu propósito, 
dois documentos orientadores: uma tabela com o levantamento das personagens 
e suas características e um quadro com as possíveis narrativas, sugeridas pelos 
alunos anteriormente (Anexo 12 e Anexo 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - Trabalho de grupo 

 
Nesta aula existiu a participação do outro elemento da díade, a PE-MS, para 

que fosse possível a continuação do preenchimento de “O Chaveiro Linguístico”.  
 Apesar de se terem realizado as atividades propostas na planificação (Anexo 
14), estas não foram concluídas de acordo com o previsto inicialmente. 
Resolvemos organizar a turma em grupos com menos elementos, que ficaram 
encarregados de realizar, fora da aula, uma história para ser apresentada na aula 
seguinte. 
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 O quadro que se segue (Quadro 3), apresenta a informação do que se 
realizou nesta aula especificando os objetivos pedagógico-didáticos através das 
atividades propostas e recursos utilizados e o foco principal desta sessão. Ao invés 

do que aconteceu nas aulas anteriores, esta decorreu conforme o planificado. No 
entanto, existiu a necessidade de se proceder a algumas alterações por forma a 
facilitar o trabalho de grupo a desenvolver com a turma. 
 

Foco e duração da 
sessão 

“Planificação da narrativa” – 50 minutos. 

 
 

Objetivos  

• Construir o “esqueleto” da história em que se inclua: 
§ Personagens e línguas faladas; 
§ Tempo e espaço; 
§ Situação inicial; 
§ Peripécias; 
§ Desenvolvimento; 
§ Resolução do problema; 
§ Conclusão; 

• Desenvolver a competência de escrita; 
• Mobilizar conhecimentos prévios; 
• Organizar a informação selecionada (a partir do Anexo 12 e 

Anexo 15), em pequenos grupos, com a finalidade de iniciar a 
construção de uma história. 

 
Atividades propostas 

• Recolha das biografias linguísticas em falta; 
• Preenchimento de “O Chaveiro Linguístico”  
• Trabalho de grupo para a realização de duas histórias distintas; 

  
Recursos utilizados 

• Quadro branco; 
• “O Chaveiro Linguístico” 
• Documentos com informação recolhida na aula passada  

 

Quadro 3 - Planificação geral Sessão III 

 
• Sessão IV – Apresentação das histórias criadas pelos grupos 

 
 
 A quarta sessão decorreu no dia 5 de dezembro de 2018 (Anexo 16) e foi 
implementada pela PE-MS (Imagem 6). Após a escrita do sumário, a PE-MS 
anunciou à turma que realizou uma compilação das histórias que os diversos 
grupos lhe tinham enviado. Explicou que, uma vez que todas as histórias criadas 
pelos grupos seguiam uma mesma linha condutora (em que existia uma 
personagem que falava todas as línguas do mundo e viajava por muitos países – 
realidade muito semelhante à história utilizada na Sessão 0), ir-se-ia proceder à 
escolha de elementos de todas as histórias para a criação do texto narrativo final, 
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ao invés de se realizar uma votação (conforme a díade tinha inicialmente planeado), 
para a eleição de uma das histórias criadas pelos grupos. Para tal, cada aluno 
registaria no seu caderno quais os elementos de que mais gostava das histórias 

que iria ouvir, com a finalidade de, com o levantamento dessas opiniões, criar um 
pré texto coletivo.  
 Uma vez que as duas sessões anteriores não tinham sido tão producentes 
conforme o esperado, a díade decidiu realizar uma história recorrendo a ideias 
apresentadas pelos alunos e que constavam nos documentos elaborados (Anexo 
12 e Anexo 15). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6 - PE-MS explica as tarefas a realizar na sessão IV 

 
 A PE-MS projetou e leu as histórias (Anexo 17) dos grupos no quadro 
interativo e os alunos procederam ao levantamento dos aspetos de que mais 
gostavam em cada uma delas. A turma foi sendo questionada acerca de possíveis 
aspetos similares presentes nos textos. 
 Após terminada a leitura da última história, a turma concluiu que também as 
personagens criadas pelos colegas tinham viajado pelo mundo (França, Estados 
Unidos, Portugal, Venezuela, Inglaterra, Brasil, Alemanha). No entanto, existia 
nesta última, um elemento inovador: a introdução de dois países diferentes dos já 
enumerados (China, Índia), locais que faziam alusão às nacionalidades existentes, 
não apenas na turma, mas também na escola. 
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A leitura das histórias construídas pelos grupos serviu de mote para a 
apresentação de ideias presentes na narrativa criada pelas Professoras 
Estagiárias. Tentámos dinamizar a narrativa que construímos considerando a 

realidade linguística da turma de forma a esta criação ser, em parte, o seu reflexo, 
uma vez que este contexto se revelou extremamente rico linguisticamente. Uma 
vez partilhada, agradou à turma e o trabalho que se desenvolveu a partir daqui 
decorreu considerando o fio condutor apresentado na nossa história. 

A PE-MS leu a história criada pela díade com base no nosso conhecimento 
sobre os alunos da turma e sobre as suas realidades (Anexo 18). Com base nesta 
partilha, foi iniciada a escrita coletiva do texto narrativo no quadro interativo 
(Imagem 7 e Imagem 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Imagem 7 - Início da escrita coletiva da história 
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 Imagem 8 - Escrita colaborativa do texto narrativo 

 
Ao adotarmos uma estratégia estruturada na orientação da construção da 

narrativa, percebemos que as aulas se revelariam mais produtivas. Conseguimos 
realizar, apesar de com algumas alterações, o estipulado na planificação desta 
sessão (Anexo 16), tendo havido uma evolução no que concerne ao 
desenvolvimento do trabalho em questão. Assim, foi possível iniciar-se e concluir-
se a introdução da narrativa.  (Imagem 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 9 - Trabalho realizado na Sessão IV por uma aluna 
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 O quadro abaixo (Quadro 4) sintetiza as atividades concretizadas nesta 
sessão, apresentando os objetivos, os recursos a que recorremos para a realização 
das tarefas propostas. À semelhança do que aconteceu na aula anterior, 

conseguimos implementar o estipulado para esta sessão. 
 
 

 
 

• Sessão V – Continuação da escrita coletiva 
 
 A quinta sessão decorreu no dia 12 de dezembro de 2018 (Anexo 19) e foi 
implementada pela PE-AM. Iniciou-se a aula com a escrita da lição e do sumário e 
prosseguiu-se com a escrita coletiva da história partindo do ponto em que tinha 
terminado na aula anterior. Adotou-se a mesma estratégia implementada 
anteriormente, em que o desenvolvimento da narrativa partia das sugestões (e 
sempre que necessário de votação), dos alunos sob orientação da PE-AM. 
 A situação inicial da história ficou terminada (Imagem 10 e Imagem 11) e o 
que foi planificado concretizou-se na totalidade, à exceção da divisão da história 
pelas pranchas ( Anexo 19). 
 

Foco e duração da 
sessão 

“Início da escrita do texto narrativo” – 50 minutos. 

Objetivos  •  Manifestar a sua opinião pessoal face a textos lidos; 
• Desenvolver a competência de escrita; 
• Criar, com base em elementos escolhidos por si e pelos 

colegas, uma história coletiva; 
• Produzir textos narrativos; 
• Selecionar referências linguístico-culturais específicas; 
• Mobilizar conhecimentos prévios. 

 
Atividades 
propostas 

• Apresentação à turma das histórias criadas pelos vários 
grupos; 

• Debate acerca de aspetos similares nas histórias criadas; 
• Apresentação de uma história criada pelas Professoras 

Estagiárias; 
• Início da escrita coletiva do texto narrativo; 
• Continuação do preenchimento de “O Chaveiro Linguístico”; 

  
Recursos utilizados 

• Quadro branco e quadro interativo; 
• “O Chaveiro Linguístico” 
• Histórias criadas pelos grupos; 
• História criada pelas Professoras Estagiárias; 
• Caderno diário. 

Quadro 4 - Planificação geral Sessão IV 
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Imagem 10 - Continuação da escrita do texto narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 - Conclusão da situação inicial da história 

 
No quadro abaixo (Quadro 5) apresentamos, de forma sumária, o trabalho 

desenvolvido nesta quinta sessão, discriminando o foco de trabalho, os objetivos, 
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as atividades realizadas pela turma e os recursos. Como se tinha vindo a verificar, 
também esta aula foi ao encontro da planificação prevista. 

 
 
 
 

• Sessão VI – “O Saco mistério” 
 
 A sexta sessão teve lugar no dia 11 de janeiro de 2019 (Anexo 20) e foi 
dinamizada pela PE-AM. Como habitualmente, a aula iniciou-se com a escrita da 
lição e do sumário. De seguida, a PE-AM explicou resumidamente o que se iria 

trabalhar naquela aula. Foi solicitado que o aluno A5 lesse em voz alta o texto 
criado até à data.  

Posteriormente, foram registados no quadro interativo os nomes dos países 
já selecionados e a PE-AM explicou que se iria sortear a ordem pela qual a 
personagem “Jacinta” viajaria por estes países, nomeadamente, França, Estados 
Unidos da América, Índia, China e Venezuela, já de acordo com a ordenação final 
(Imagem 12). Após a conclusão desta tarefa, realizou-se a correspondência dos 
elementos (monumentos, receitas...) a constar em cada carta que a personagem 
“Jacinta” escreveria ao amigo “José”, de acordo com os países selecionados por 
onde ela viajaria. Estes elementos surgem para caracterizar cada um dos países, 
correspondendo a traços ou objetos culturais e serviriam de pistas para a 
personagem referenciar o seu percurso. 

Solicitámos a ajuda de dois elementos da turma (A8 e A24), para a 
concretização do primeiro sorteio. Utilizámos o recurso “Saco mistério” (Anexo 21), 

Foco e duração da 
sessão 

“Continuação da escrita coletiva” – 50 minutos. 

Objetivos  •  Manifestar a sua opinião pessoal; 
• Criar uma história coletiva; 
• Produzir textos narrativos; 
• Desenvolver a competência de escrita. 

 
Atividades 
propostas 

• Continuação da escrita coletiva com base nas ideias 
partilhadas pelos alunos; 

• Continuação do preenchimento de “O Chaveiro Linguístico”; 
  
Recursos utilizados 

• Quadro interativo; 
• “O Chaveiro Linguístico”; 
• Caderno diário. 

Quadro 5 - Planificação geral Sessão V 
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que continha no seu interior papéis dobrados com o nome dos países selecionados 
em falta. O aluno A8 retirou os papéis individualmente e leu em voz alta o país 
selecionado. No decorrer desta tarefa, os alunos registaram nos seus cadernos 

diários a ordem dos países, copiando o esquema do quadro interativo que fomos 
realizando (Imagem 12). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 12 - Registo do sorteio dos países 

 
 Durante o sorteio fomos elucidando os alunos sobre as pessoas necessárias 
para nos auxiliar ao nível das traduções (alunos externos à turma, professores, 
alunos da turma e familiares). Ao concluir a tarefa, procedemos à realização da 
correspondência das pistas a constar em cada carta enviada pela personagem 
principal ao amigo (por exemplo, na carta escrita em Português do Brasil constou 
a receita de pão de queijo). Com recurso ao “Saco mistério”, a PE-AM solicitou a 
ajuda dos alunos A23, A3, A26, A1 e A5 para a realização do sorteio. Uma vez que 
existiu algum desagrado face a algumas pistas sorteadas, e existindo a 
oportunidade de trocar, recorremos à alteração da pista referente à Índia e à 
Venezuela ficando, assim, a seguinte correspondência final: Índia – traje tradicional; 

China – pintor/artista; Estados Unidos da América – celebridade; Venezuela – 
música; França – monumentos; e Brasil – gastronomia. 
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 A atividade implementada de seguida consistiu em dividir a turma em seis 
grupos (um por cada país). A PE-AM distribuiu folhas A4 brancas para que os 
alunos pudessem planificar o texto das cartas que a personagem “Jacinta” iria 

escrever. Os grupos aderiram positivamente a esta atividade, demonstrando 
autonomia e interesse. Procederam a pesquisas online com vista a esclarecer 
algumas dúvidas que tinham face à pista a trabalhar no país do seu grupo. Os 
resultados finais obtidos com esta tarefa foram significativos (Anexo 22). 
 No que diz respeito à planificação prevista para a sexta sessão (Anexo 20), 
esta foi implementada na totalidade. No final da aula procedemos à recolha do 
trabalho realizado. Ao analisar as cartas produzidas por cada grupo, encontrámos 
algumas lacunas, nomeadamente na carta relativa aos Estados Unidos da América. 
Nesta produção textual, os alunos resolveram escolher celebridades que não eram 
de nacionalidade americana ou se revelariam demasiado óbvias. Dado este aspeto, 
procedemos à seleção de três celebridades com vista à escolha de uma apenas na 
sessão número VII através de votação com os alunos.  

Compilámos o texto narrativo criado anteriormente e as cartas realizadas 
pelos alunos, corrigindo os erros ortográficos e criando um elo coerente entre todas. 
O grupo que sentiu uma maior dificuldade na realização de pistas foi o que ficou 
com o país China. Resolvemos, como estratégia, simplificar e optar por introduzir a 
celebração do Ano Novo Chinês, ao invés da pista sorteada “Artista/pintor” que se 
revelou um tema mais afastado do conhecimento geral.  

No quadro que se segue (Quadro 6) é possível consultar, de forma 

sintetizada, as atividades concretizadas na sessão, durante a disciplina de 
Português, os recursos utilizados na mesma e os objetivos previstos para esta aula 
que se concluiu de acordo com o planificado inicialmente não tendo, por isso, 
havido a necessidade de procedermos a alterações/adaptações no decorrer da 
sessão. 
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• Sessão VII – Conclusão do processo de escrita 
 
 A última sessão teve lugar no dia 18 de janeiro de 2019 (Anexo 23) tendo 
sido dinamizada pela PE-AM e, à semelhança de todas as outras, iniciou-se com o 
registo do sumário e da lição. Procedemos à realização de um resumo oral, com 
auxílio dos alunos, das atividades realizadas na sessão anterior. Posteriormente, 

projetámos no quadro interativo a história concluída já com as cartas que os grupos 
tinham produzido anteriormente (Anexo 22). Fizemos a apresentação dos trabalhos 
realizados na sessão anterior, realçando que tínhamos efetuado algumas 
alterações que seriam debatidas em turma e aprovadas, ou não, pelos alunos. A 
leitura da história foi realizada pelos alunos que foram escolhidos de acordo com a 
língua a constar em cada carta (sempre que possível). A título de exemplo, na carta 
que a personagem “Jacinta” escreve ao amigo, e na qual constam pistas do Brasil, 
solicitámos à aluna A7 (de origem brasileira) que lesse a mesma. 

À medida que surgiam dúvidas ou existiam elementos na história a explicar, 
a leitura era interrompida e as dúvidas eram esclarecidas. Sempre que necessário, 
foram realizadas votações referentes à produção escrita, nomeadamente em 
relação à carta referente aos Estados Unidos da América, pelos motivos 
suprarreferidos.  

Foco e duração da sessão “Saco mistério” – 50 minutos. 

 
Objetivos  

• Manifestar a sua opinião pessoal; 
• Participar na criação de uma história coletiva; 
• Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo; 
• Desenvolver a capacidade de pesquisar informação 

pertinente; 
• Pesquisar e selecionar informação; 
• Organizar informação selecionada; 

 
Atividades propostas 

• Sorteio dos países em falta e respetivas pistas para 
a elaboração das cartas da personagem “Jacinta”; 

• Criação de 6 grupos para a escrita de cada carta 
considerando a pista correspondente. 

  
Recursos utilizados 

• Quadro interativo; 
• Caderno diário; 
• Folhas brancas A4; 
• “Saco mistério”. 

Quadro 6 - Planificação geral Sessão VI 
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No que concerne à alteração sugerida para a carta da China, os alunos 
mostraram-se recetivos e entusiasmados com a proposta tendo existido um 
momento de reescrita nesse sentido. No final, a turma realizou a conclusão da 

história (Imagem 13). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Imagem 13 - Conclusão da história criada pela turma 

 
A planificação prevista apenas não foi concluída por termos preferido que os 

alunos respondessem ao questionário “Para mim o Kamishibai Plurilingue é...” 
(Anexo 4), com vista a apurarmos o feedback que os alunos tinham de todo o 

projeto desenvolvido e, ainda, com o intuito de recolhermos informação pertinente 
acerca das possíveis aprendizagens desenvolvidas pela turma durante todo este 
processo.  

Uma vez a história concluída, existiu a necessidade (conforme as regras do 
concurso), de realizar as ilustrações para a narrativa criada pelos alunos. Assim, 
em estreita parceria com a professora das disciplinas de Educação Visual (E.V.) e 
de Educação Tecnológica (E.T.), contemplaram-se mais três sessões (de 2 horas 
cada) para a realização desta tarefa (Anexo 26). 
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 O quadro que apresentamos de seguida (Quadro 7) permite-nos apresentar 
o resumo da sessão VII, inerente à disciplina de Português, os recursos 
necessários para a concretização da mesma, as atividades concretizadas com os 

alunos e os objetivos previstos para esta aula. 
 

 

  

 Consideramos ser fundamental trazer para dentro da sala de aulas as 

vivências e realidades da turma e da escola. Na tentativa de abordar estas mesmas 
vivências enquanto conhecimentos e competências prévias que potenciem a 
compreensão do universo linguístico destas crianças, foi nosso objetivo, no 
decorrer das atividades implementadas, valorizar as línguas das crianças como 
línguas iguais de igual valor. 

  

Foco e duração da 
sessão 

Conclusão do processo de escrita do texto narrativo – 50 
minutos. 

Objetivos  • Manifestar a sua opinião pessoal; 
• Criar uma história coletiva; 
• Desenvolver a capacidade de respeitar a opinião do outro; 
• Produzir textos narrativos; 
• Mobilizar conhecimentos prévios; 
• Desenvolver a atividade de escrita. 

 
Atividades 
propostas 

• Projeção e leitura da história final; 
• Explicação de alguns aspetos a considerar para a ilustração 

da história; 
• Criação coletiva da conclusão da história; 
• Resposta a um questionário. 

  
Recursos utilizados 

• Quadro interativo; 
• Caderno diário; 
• Folhas brancas A4; 
• Questionário “Para mim o Kamishibai Plurilingue é...” 

Quadro 7 - Planificação geral Sessão VII 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DE DADOS E REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS 
OBTIDOS 

 
1. METODOLOGIA DE ANÁLISE  

 
 Anteriormente procurámos descrever, de uma forma pormenorizada, o 
projeto de intervenção didática. Neste quarto capítulo, intitulado “Análise de dados 
e reflexão sobre os resultados obtidos”, pretendemos proceder à apresentação dos 
dados recolhidos realizando uma análise dos mesmos e, posteriormente, refletir 
sobre a consecução dos objetivos que nos propusemos alcançar, em consonância 
com a questão de investigação formulada. 
 Para analisarmos os dados recolhidos optámos por duas metodologias de 
análise: a análise estatística simples, para tratamento dos dados provenientes do 
inquérito, e a análise de conteúdo, com vista a uma abordagem essencialmente 
descritiva em que o investigador analisa os dados de uma forma mais interpretativa 
e dedutiva (cf. Amado, 2017, p. 304). 
 

1.1. Análise de conteúdo 
 
 Esta metodologia permite ao investigador analisar mensagens obtidas 
através de um leque variado de técnicas de recolha de dados. Nesta abordagem, 
o professor-investigador pretende selecionar elementos de análise como a 

terminologia utilizada pelo aluno, a frequência com que a aplica, a construção do 
discurso, o seu desenvolvimento, ou direcionar-se sobre o próprio aluno e os seus 
comportamentos verbais e não verbais, permitindo tratar a informação, por vezes 
de carácter complexo, de uma forma metódica (cf. Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 
226). 
 A análise que se realiza através desta metodologia prevê-se sistemática, na 
medida em que o conteúdo a analisar deve ser distribuído em sistemas de 
categorias considerando os objetivos de investigação traçados e o quadro teórico 
que sustentou o estudo. Assim, no que concerne aos dados obtidos através das 
gravações de vídeo (utilizadas para o registo de atitudes e comportamentos verbais 
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e não verbais em sala de aula) e áudio (durante as entrevistas realizadas a um 
grupo de sete aluno), estes dados serão transcritos e organizados respeitando os 
critérios pré-definidos (cf. Amado, 2017, p. 301). É de salientar que a análise de 

conteúdo foi realizada para as respostas abertas. 
 A seleção dos alunos para as entrevistas individuais teve por base algumas 
referências constantes nas suas Biografias Linguísticas, face à importância das 
línguas, bem como a representatividade das diferentes nacionalidades presentes 
na turma (2 alunos venezuelanos, 1 aluno francês, 1 aluno brasileiro e 3 alunos 
portugueses). 
 

1.2. Definição das categorias de análise  

 Através do processo de categorização dos dados recolhidos é-nos possível 
reunir “um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de 
conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão de 
caracteres comuns destes elementos” (Bardin, 2004, p. 111). Desta forma, o 
investigador consegue expor os dados seguindo uma diretriz organizadora que 

possibilita a análise, a interpretação de dados e a obtenção de resultados. 
 Sendo as categorias de análise, “rubricas significativas, em função das quais 
o conteúdo será classificado e eventualmente quantificado” (Grawitz, 1993 in 
Carmo & Ferreira 1998), considerámos algumas características aquando da 
definição das nossas categorias de análise. Assim, pretendemos que estas sejam 
exaustivas, na medida em que iremos compilar todo o conteúdo previsto a ser 
classificado (salvo opiniões/comentários que não se encontrem relacionados com 
os objetivos da investigação); exclusivas, assumindo que elementos semelhantes 
devem pertencer a uma mesma categoria de análise; objetivas, não apresentando 
interpretações ambíguas; e  pertinentes, mantendo “uma estreita relação com os 
objectivos e com o conteúdo que está a ser classificado” (Carmo & Ferreira, 1998, 
pp. 255-256).  
 É de referir que as duas categorias de análise que definimos 
(Potencialidades do KP no desenvolvimento de competências e Línguas na 
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(re)construção da identidade), resultaram de uma primeira análise do quadro 
teórico e dos objetivos que estipulámos para o presente Relatório de Estágio. Com 
estas categorias pretendemos organizar a informação para conseguir encontrar 

respostas para a nossa questão de investigação, “Qual o papel do Kamishibai 
Plurilingue na integração das crianças alófonas e no desenvolvimento de 
competências, nomeadamente linguístico-comunicativas, em aula de Português?”. 
Para tal, recorremos a inquéritos por questionário e por entrevista e à análise de 
Biografias Linguísticas. Foi-nos possível recolher dados que nos permitiram apurar 
a importância que os alunos dão às línguas e à diversidade linguística que os 
rodeia, descortinando as relações destes com as línguas numa perspetiva afetiva 
e social. Os dados recolhidos revelaram ainda tendência para o desenvolvimento 
de determinadas competências, mais especificamente, linguístico-comunicativas e 
pessoais de caráter transversal, desenvolvido esse que, certamente, não será 
alheio aos efeitos do projeto nos alunos. 

 Na ótica suprarreferida, e considerando a leitura flutuante dos dados, 
formulámos duas categorias que procurámos relacionar com a questão e os 
objetivos de investigação, bem como com o quadro teórico que sustenta o nosso 
Relatório de Estágio. Quanto à primeira categoria, “Potencialidades do KP no 
desenvolvimento de diferentes competências” (C1), torna-se possível enquadrá-la 
no primeiro capítulo deste relatório de estágio (Plurilinguismo, sensibilização à 
diversidade linguística e cultural e educação plurilingue). Uma vez utilizado um 
recurso didático com as características que o KP apresenta, é-nos possível 

trabalhar não só o universo plurilingue que a própria turma vivencia dentro e fora 
da escola, mas também iniciar o caminho para a SDLC. Ao explorarmos a língua e 
a cultura do Outro (diferente da língua e cultura de escolarização), promovemos a 
comunhão com a diversidade do meio desenvolvendo, desta forma, uma educação 
plurilingue com base na integração, na equidade e na compreensão intercultural. 

 Conforme as orientações e recomendações da Comissão Europeia e do 
Conselho da Europa (a título de exemplo, Tratado de Lisboa, Tratado da União 
Europeia, QECR, Carta Europeia para as Línguas Regionais ou Minoritárias), 
espera-se que este contacto com a diversidade linguística e cultural que rodeia os 
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alunos atualmente promova uma nova visão no que concerne a novas experiências 
culturais e ao desenvolvimento da competência plurilingue destas crianças. 
 Considerando a segunda categoria de análise, “Línguas na (re)construção 

da identidade” (C2), contextualizamo-la nos dois capítulos deste relatório de 
estágio. Neste sentido, procuramos que os dados obtidos através da escrita das BL 
realcem aspetos pessoais e linguísticos que acompanham os alunos, permitindo-
lhes analisar as suas experiências linguísticas e refletir sobre a sua própria 
identidade enquanto indivíduos. Ao consciencializar-se da(s) sua(s) LH, o aluno 
atribui um significado a esta(s) e à importância (ou não) da(s) mesma(s) na sua 
vida e na construção da sua personalidade.  

Cada categoria de análise foi dividida em subcategorias, de acordo com o 
que pretendemos investigar e, para cada uma destas, elaborámos alguns 
descritores, como forma de objetivar a análise efetuada. 
 No que diz respeito às “Potencialidades do KP no desenvolvimento de 
diferentes competências”, é-nos possível analisar a relação social que esta turma 
tem com a diversidade linguística e cultural que a rodeia. Podemos salientar a 
predisposição de alguns destes alunos, ao sugerirem a integração de outras 
línguas na narrativa plurilingue e demonstrando uma total disponibilidade e 
iniciativa em contactar com os colegas de outras turmas falantes de hindi, a fim de 
enriquecerem o projeto com a presença de outras línguas que não as da turma.  
 Esta primeira categoria de análise encontra-se dividida em três 
subcategorias, cada uma direcionada para uma área diferente: competências 

linguístico-comunicativas e competências pessoais. Já a categoria respeitante às 
“Línguas na (re)construção da identidade” (relacionada com o primeiro e terceiro 
objetivos de investigação do nosso projeto), tenciona permitir-nos apurar e 
compreender o papel que os alunos atribuem às línguas e culturas de herança na 
(re)construção da sua identidade. É composta por duas subcategorias, sendo que 
a primeira se direciona para a diversidade linguística. Aqui, pretendemos apurar 
que tipo de opiniões expressam os alunos sobre a diversidade linguística existente 
quer no contexto turma, quer no contexto familiar em que estão inseridos (a sua 
língua e a língua do Outro) e se reconhecem a língua enquanto elemento 
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sociocultural de uma comunidade. Através da segunda subcategoria, respeitante à 
relação afetiva dos alunos com as línguas, ambicionamos compreender de que 
forma os alunos reconhecem (ou não) a língua enquanto elemento identitário e se 

existem manifestações de atitudes ou sentimentos sobre as línguas.  
 De modo a promover uma melhor compreensão do que acabámos de 
mencionar, apresentamos, no Quadro 8, as referidas categorias, subcategorias e 
respetivos descritores. Salientamos que os descritores da Categoria C1 e da 
subcategoria C2.1. têm por base o documento Perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória (2017), bem como o Programa e Metas Curriculares de 
Português do Ensino Básico para o 6.º ano de escolaridade (2015).  
 

Categorias de 
análise 

Subcategorias Descritores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
Potencialidades 

do KP no 
desenvolvimento 

de diferentes 
competências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.1. 
Competências 

pessoais 
 

Pensar de modo abrangente e em profundidade, 
argumentando com vista à tomada de posição 
fundamentada; 
Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal; 
Convocar diferentes conhecimentos (científicos 
e humanísticos), através de diversas 
metodologias e ferramentas que permitam ao 
aluno pensar de forma crítica; 
Trabalhar individualmente e em equipa, 
adequando o seu comportamento a contextos de 
cooperação, partilha e colaboração; 
Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade; 
Argumentar, negociar e aceitar diferentes 
opiniões, por forma a desenvolver novas 
perspetivas, formas de estar e de participar na 
sociedade; 
Consolidar e aprofundar as competências que já 
possui, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 
Desenvolver processos conducentes à 
construção de produtos e de conhecimento, 
através de recursos diversos. 

 
 

Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às línguas e 
às artes; 
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C1.2. 
Competências 

linguístico-
comunicativas 

Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas modalidades 
oral, escrita, visual e multimodal; 
Exprimir uma opinião crítica; 
Exprimir uma opinião crítica a respeito de um 
texto e compará‐lo com outros já lidos ou 
conhecidos; 
Planificar a escrita de textos; 
Escrever corretamente; 
Escrever textos narrativos; 
Rever textos escritos. 
Compreender e interagir com línguas diferentes 
da sua; 
Interagir com os pares para a descoberta de 
línguas diferentes da sua. 

 
 
 
 
 

C2 
Línguas na 

(re)construção da 
identidade 

 
 

C2.1. 
Consciencialização 

da diversidade 
linguística 

Exprimir opinião sobre a sua língua e a língua do 
Outro; 
 Desenvolver uma relação democrática e 
participativa com as línguas; 
Reconhecer a importância das línguas enquanto 
elemento identitário, afetivo, cognitivo e 
sociocultural. 

 
C2.2. 

Representações 
positivas e 

negativas face às 
línguas/diversidade 

linguística 

Reconhecer a sua língua enquanto elemento 
identitário; 
Manifestar atitudes/sentimentos sobre a(s) 
língua(s). 
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; 
Demonstrar respeito pela diversidade linguística 
e cultural e agir de acordo com os princípios dos 
direitos linguísticos e dos direitos culturais.20 

 
Quadro 8 – Categorias de análise de dados 

 
2. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
 De seguida, apresentamos os dados recolhidos e organizados. Procedemos 
à análise dos mesmos considerando cada uma das categorias de análise de forma 
individual (já enunciadas anteriormente), com o objetivo de procurar respostas à 
questão de investigação que determinámos: “Qual o papel do Kamishibai 

                                                
20 https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Estudo46_WEB.pdf/ce922d56-158f-430b-a825-
d1f563ceb697 
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Plurilingue na integração das crianças alófonas e no desenvolvimento de 
competências, nomeadamente linguístico-comunicativas, em aula de Português?” 
 Os dados que analisámos foram obtidos através das gravações vídeo – 

representadas por [VG] – das sete sessões que decorreram nas aulas de 
Português; das Biografias Linguísticas realizadas pelos alunos, designadas por [BL] 
e identificadas pelo respetivo número do aluno após a transcrição [exemplo: “...” 
(BL – A25)]; das respostas provenientes do inquérito por questionário, assinaladas 
com [QF] e numeradas pelo número do aluno [exemplo: “...” (QF – A25)]; e das 
entrevistas individuais realizadas a sete alunos, representadas por [E] e seguindo 
a lógica das transcrições anteriores [exemplo: “...” (E – A25)].  

É de ressalvar que, apesar da turma ser constituída por um total de 26 
alunos, as respostas que obtivemos através de cada um dos instrumentos de 
recolha de dados não foi igual dado o esquecimento de entrega do solicitado por 
parte de alguns alunos (excetuando as Entrevistas). Assim, no que concerne ao 
Questionário Linguístico (Q1) contamos com um total de 23 participantes, 
Biografias Linguísticas 15 participantes, Questionário Final (Q2) 24 participantes e 
Entrevistas 7 participantes. 
 No decorrer desta análise, tentámos identificar indicadores que nos 
ajudassem a chegar à resposta à questão suprarreferida para, no término desta 
tarefa, podermos refletir acerca das práticas implementadas e chegar a algumas 
conclusões considerando os objetivos definidos. Salientamos que incluímos 
algumas transcrições das gravações de vídeo realizadas, sempre que 

considerámos pertinente, para a explicação e sustentação de alguns momentos 
ocorridos durante a intervenção. 
 Sentimos ainda a necessidade de compreender, numa primeira fase, os 
dados recolhidos numa perspetiva mais holística e de, posteriormente, interpretá-
los e relacioná-los com os registos obtidos dos 7 alunos envolvidos no inquérito por 
entrevista. 
 Ressalvamos que em momento algum procedemos à correção da grafia ou 
da construção frásica dos alunos, sendo as transcrições realizadas de forma literal 
de acordo com os dados recolhidos. 
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2.1. Potencialidades do Kamishibai Plurilingue no desenvolvimento de diferentes 
competências 

 
 
 No decorrer das sessões do projeto procurámos integrar e relacionar o KP 
com os conteúdos curriculares previstos para a aula de Português, mas também 
instigar a turma a desenvolver outras competências passíveis de trabalhar neste 
contexto. Visto ser um trabalho a desenvolver em grupo mas também com uma 
componente individual, procurámos perceber se os sujeitos revelavam à partida (e 
se foram desenvolvendo) uma forma de pensar abrangente, argumentativa e 
fundamentada, apresentando ideias/soluções originárias da interação com os pares 
e/ou da reflexão pessoal bem como uma consolidação e aprofundamento das 
competências já adquiridas enquanto um processo contínuo na sua formação 
pessoal. 

Assim, nesta primeira categoria de análise as unidades de registo que 
apresentamos aludem não apenas às competências pessoais dos alunos desta 
turma, mas também a uma possível valorização/desenvolvimento de algumas 
competências previstas no currículo potenciadas pela utilização do KP, bem como 
ao eventual impacto deste instrumento na compreensão e interação de/em 
diferentes línguas e no desenvolvimento da oralidade e da escrita narrativa.  
 Constatámos que os alunos, para além de demonstrarem preferência em 
trabalhar em grupo, viram o KP como uma forma diferente de criar e contar 
histórias.  

Atentemos nas seguintes intervenções: 
  

• “(...) aprendi novas línguas novos países, novas aventuras.” (Q2 – A4) 

• “O que mais gostei foi trabalhar em grupo.” (E – A14) 

• “Concluo que este projeto é bom para um bom desenvolvimento de criar 

histórias (...) acho que tem importância para as crianças porque é uma 

maneira diferente de conhecer histórias e de ouvir outras línguas.” (Q2 – A2) 

• “(...) ajudou-nos a viver a memória de escrever uma história.” (Q2 – A9) 
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• “Fiquei a saber como se constrói uma história.” (Q2 – A14) 

• “Uma maneira de contar histórias muito engraçada (...) como estruturar um 

texto (...)” (Q2 – 15) 

• “(...) foi uma nova forma de ler uma história.” (Q2 – A21) 

• “Uma maneira fantástica de contar uma história.” (Q2 – A22) 

• “... desenhar.” (E – A24) 

• “De desenhar.” (E – A7) 

 
A maioria dos sujeitos aprendentes viram no dispositivo didático KP a 

possibilidade de relembrarem os eixos que permitem a composição de um texto 
narrativo. No entanto, é de frisar que existiram dois alunos que referenciaram o ato 
de desenhar como o mais relevante durante o processo (A7 e A24). 

Foi ainda possível apurar que o KP se revelou também um veículo de 

aprendizagem de aspetos culturais de outros países: 
 

• “Aprendi mais sobre as culturas de outros países (...)” (E – A25) 

• “Aprendi algumas culturas, costumes, alguns trajes...” (E – A26) 

• “Aprendi coisas, por exemplo, dos países (...)” (E – A4) 

• “(...) então, eu aprendi os trajes da Índia e ... os jogadores de basquete...”  

(E –A7) 

• “Aprendi coisas, por exemplo, dos países. Por exemplo, eu não sabia que o 

pão de queijo era do Brasil (...)” (E – A4) 

• “(...) eu não sabia que na Índia usava esses trajes (...)” (E – A7) 
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Com a recolha destes exemplos apuramos que as aprendizagens desta 
turma recaem, essencialmente, sob os fatores culturais inerentes aos locais 
trabalhados e presentes no projeto desenvolvido (países, trajes, costumes...) 

Compreendemos, através das Entrevistas, que os alunos dão mais ênfase 
às aprendizagens que fizeram relativas aos costumes, trajes, países e línguas, 
contrariamente ao que sucede no Questionário Final, em que a grande maioria 
direciona o foco para o desenho, planificação/criação de histórias e escrita de textos 
narrativos (competências de ordem curricular, sobretudo linguístico-
comunicativas). Muitos foram os casos em que os alunos manifestaram a 
oportunidade que tiveram em trabalhar a escrita desenvolvendo, também, a 
oralidade e diferentes competências previstas no currículo de Português. A 
possibilidade em praticar o simples ato de escrever ganhou destaque por não ter 
sido descurado e relegado para trabalho de casa como muitas vezes acontece.  

O trabalho desenvolvido, através do KP, em torno da SDLC, considerando a 
realidade de alguns dos intervenientes, permitiu-nos ter uma perspetiva dos pontos 
fortes deste projeto evidenciados pela turma, nomeadamente o desenvolvimento 
de conhecimentos sobre elementos culturais como os trajes, costumes e tradições, 
aspetos de natureza curricular (planificar, construir e ler textos narrativos; avaliar 
criticamente textos; redigir corretamente; rever textos escritos) e, ainda, o trabalho 
desenvolvido colaborativamente.  

No quadro abaixo (Quadro 9) apresentamos algumas unidades de registo 
que ilustram as diferentes competências desenvolvidas pela turma no decorrer 

deste projeto: 
 

Competências desenvolvidas Unidades de registo 

 
Competências pessoais 

“Nenhuma das línguas é mais importante que 
as outras.” (VG1 – A2) 
“Temos que aceitar as diferenças” (VG1 – 
A23) 

 
 
 
 

“(...) acho que tem importância para as 
crianças porque é uma maneira diferente de 
conhecer histórias e de ouvir outras línguas.” 
(Q2 – A2) 
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Competências linguístico-
comunicativas 

 “De desenhar.” (E – A7) 
“(...) aprendi novas línguas novos países, 
novas aventuras.” (Q2 – A4) 
“(...) ajudou-nos a viver a memória de 
escrever uma história.” (Q2 – A9) 

 

Quadro 9 - Transcrição de exemplos de competências desenvolvidas 

 
2.2. Línguas na (re)construção da identidade 
  
 Por considerarmos fundamental que o professor procure apresentar 
atividades diversificadas, socorrendo-se de diferentes estratégias e recursos, e que 
enquadrem e ilustrem os exemplos, noções e conceitos através dos quais 
proporciona aos alunos momentos de aprendizagem enquanto construção de 
conhecimentos,  para a primeira sessão destinada ao projeto decidimos selecionar 
um vídeo online (https://www.youtube.com/watch?v=zvijEpEgg3Q) que relatasse a 
importância da existência da diversidade (não apenas) linguística e os efeitos que 
a sua não aceitação pode provocar no outro.  

Anteriormente à visualização do vídeo em questão, os alunos analisaram, 
conjuntamente com a PE-AM, os gráficos respeitantes às respostas obtidas ao 

“Questionário Linguístico” (Q1) implementado ilustrativos do universo linguístico da 
turma (Anexo 8).  

A totalidade de alunos que respondeu ao Q1 afirma que o português de 
Portugal é uma das línguas que os acompanha, seguindo-se o inglês e o espanhol 
(Gráfico 9). 

Quanto às línguas que aprenderam/estão a aprender, apenas 5 dos 
inquiridos referem o português de Portugal (enquanto língua de escolarização). Tal 
facto poderá acontecer pelos alunos assumirem como pré-adquirida a comunicação 
nesta mesma língua. Quatro dos cinco alunos que referenciam o português-
Portugal enquanto língua que estão a aprender não são de nacionalidade 
portuguesa (A4, A18, A24 e A25), à exceção de um deles (A8) que, apesar de ser 
português, tem familiares venezuelanos.  
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O inglês assume o primeiro lugar neste gráfico por ser língua estrangeira 
prevista curricularmente. Já o espanhol, ocupando o segundo lugar, surge pelo 
contacto com os media, viagens, família ou “língua de nascensa” (Q1 – A25) 

(Gráfico 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 - Línguas que acompanham os alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10 - Línguas que aprenderam/estão a aprender 
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Gráfico 11 – Línguas que os alunos gostariam de aprender 

 
Com base nos dados presentes no Gráfico 11, comprovamos que 50% dos 

inquiridos responde (entre outras) inglês como língua predileta para aprendizagem 
futura por ser “a língua universal” (VG – A26), que nos permite “ir a todos os sítios”, 
(Imagem 14, Q1 – A8), por ser “fácil e muito usada”, (Imagem 15, Q1 – A2)  e 
revelar-se “uma língua interessante”, (Imagem 16, Q1 – A6).  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Imagem 14 – Resposta do aluno A8 a uma das questões do Q1 
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Imagem 15 – Resposta do aluno A2 a uma das questões do Q1 

 
 

 

 

 

 

 

Imagem 16 – Resposta da aluna A6 a uma das questões do Q1 

 

Se considerarmos as causas apresentadas pela turma para a aprendizagem 
de determinada língua surgem diversas causas como podemos comprovar no 
Anexo 9. Ao consultarmos a respetiva legenda, verificamos que existem 19 causas 
apresentadas pelos alunos como justificativa para a aprendizagem de uma ou mais 
línguas sendo a mais frequente a justificativa A (“Facilidade em viajar/comunicar”), 
seguindo-se a causa O (“Família que fala essa língua”), e, por fim, da F (“Língua 
muito usada”). 

Neste universo apenas o espanhol e, neste caso, maioritariamente o francês 
são alvo de alguma afetividade para os alunos, enquanto línguas que 
aprendem/aprenderam ou que têm desejo em aprender a falar, por razões 
justificativas familiares (cf. Simões & Senos, 2019, p. 21). Deste modo, podemos 
concluir que uma grande maioria dos alunos vive determinadas representações 
face a uma dada língua pela sua suposta importância internacional quando 

comparada com outras. No entanto, é também de salientar o peso que os alunos 
conferem às suas línguas de herança sendo esta a segunda justificação mais 
referida para a escolha da língua que gostariam de aprender (num universo de 23 
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questionários recolhidos), conforme podemos comprovar nos gráficos que se 
seguem (Gráfico 12 e Gráfico 13). 

  

 
 

Gráfico 12 - Percentagem das justificativas para a aprendizagem do francês 

 
 

 
 

Gráfico 13 - Percentagem das justificativas para a aprendizagem do espanhol 
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 No decorrer da primeira sessão (destinada à introdução da SDLC), existiu 
uma participação verbal por parte da aluna A13 que, em tom de gracejo, refere a 
expressão “espécies raras” para caracterizar o grupo de falantes de várias línguas 

presentes na turma: 
 

• “Estive a analisá-los e cheguei a algumas curiosidades (...) Línguas que me 

acompanham... que conclusões podemos tirar da análise deste gráfico?” 

(VG1 – PE-AM) 

• “Que há várias espécies raras nesta turma.” (VG1 – A13) 

• “O que é isso de espécies raras?” (VG1 – PE-AM) 

• “Porque há várias pessoas que falam diversas línguas.” (VG1 – A13) 

 
Esta participação retrata o primeiro momento em que um aluno se refere à 

diversidade linguística. Como forma de compreendermos se estas imagens se 
estendem aos resultados obtidos através das BL e dos Q1 atentemos nas seguintes 
transcrições: 
 

• “(...) passo por espanha e acho que esse país é muito jiro gostava de falar 
espanhol.” (BL – A4) 

• “Italiano porque adoro Itália”  (Q1 – A6) 
 
Neste primeiro grupo assistimos à presença de imagens de línguas em 

estreita relação com alguns países em que estas se falam. Os alunos revelam 
interesse em aprender uma determinada língua por gostarem de um dado país. 
 

• “Gostei muito de ouvir e falar espanhol e francês quando estive em França 

e no México.” (BL – A26) 

• “Inglês, Canadá pois é interessante.” (Q1 – A6) 
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• “(...) espanhol pois parece ser engraçado.” (Q1 – A26) 

 

 Neste segundo conjunto apercebemo-nos de que os sujeitos aprendentes 
manifestam algumas imagens positivas face às línguas que gostariam de aprender, 
nomeadamente o “gostar de ouvir falar”, ser “interessante” ou “engraçado”. 
 

• “Eu não gostava de aprender o chines e o japonês porque são complicadas 

e parecem ser esquicitas.” (BL – A9) 

• “Eu não gostaria de aprender chinês porque é esquecito.” (Q1 – A9) 

• “Não gostava de aprender chinês e marroquino pois acho que é difícil.”  

(Q1 – A26) 

• “As línguas que eu não gostava de aprender era árabe.” (Q1 – A1) 

 O terceiro grupo de transcrições que apresentámos revelam algumas 
imagens negativas face às línguas. Os alunos apresentam razões justificativas para 
a falta de desejo em aprender uma determinada língua mesmo quando não foram 
questionados acerca do mesmo (o que poderá revelar determinadas 
representações negativas sobre determinados povos ou preconceito linguístico-
cultural, uma vez que se trata de línguas de países muçulmanos). Afirmam que 
determinadas línguas são “complicadas”, “esquisitas” e “difíceis”. 

O último conjunto que apresentamos revela-se curioso pelo facto de os dois 
alunos intervenientes contrariarem a tendência anterior e, mais concretamente, o 
aluno A17 desmistificar a ideia da dificuldade de determinada língua. Já a aluna 
A21 deseja aprender a língua norueguesa pela sua “estranheza” assumindo, assim, 
que a diversidade é algo positivo: 
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• “(...) o meu tio dizia à minha tia que o português era uma língua difícil de 

aprender” (...) “Acho que é uma língua como as outras (...) português falamos 

normal... depois o espanhol também e em todas as línguas.” (E – A17) 

•  “(...) o Norueguês porque acho que é uma língua muito estranha e eu queria 

aprender o significado de algumas coisas.” (Q1 – A21) 

 
Os alunos relataram episódios de contacto com a diversidade linguística com 

que convivem/conviveram (cf. [Q1], [BL] e [E]). Estes momentos surgem no 
decorrer de viagens realizadas – “Quando cheguei vi muitos estrangeiros. Então 
passado três dias tive o reconhecimento de outras línguas.” (BL – A1) –  contacto 
com os media – “Desde pequeno que tive contacto com outras línguas (...) gostava 
de ouvir música e muitas eram inglesas. (...) ouvia notícias e às vezes eram de 

outros países e falavam outras línguas (...) e gostava de ler as legendas e 
perguntava à minha mãe que língua era aquela.” (BL – A2); “Também já vi La Casa 
de Papel com áudio espanhol.” (BL – A23).  

Estes alunos justificam ainda a preferência pela aprendizagem de algumas 
línguas de acordo com algumas ideias pré-existentes como, por exemplo, “(...) 
porque em todos os países em que vamos fala-se Inglês.” (VG1 – A19); para 
poderem viajar “(...) para ir para o Brasil. Quando cheguei todos falavam de outra 
forma mas eu percebia e fiquei feliz.” (BL – A17); pela própria disponibilidade que 
têm no contacto com o diferente, “Gosto de falar com pessoas de outros países 
pois faz-me acreditar que estou nesse país.” (BL – A26). A aluna A5 manifesta 
ainda a vontade de aprender francês por ser uma língua falada na família mas que 
ela não “percebe nada” – “(...) a minha mãe, a minha tia e os meus avós falam 
francês e são franceses, então falam entre si e eu não percebo nada.” (BL – A5). 

 
Consideremos ainda as seguintes intervenções: 
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• “Aos que responderam Inglês, como língua que mais gostariam de aprender, 

vocês recordam-se qual foi a justificação que deram?” (VG1 – PE-AM) 

• “Eu pus Inglês porque se eu fosse viajar era mais fácil para falar.”  

(VG1 – A26) 

• “Porquê?” (VG1 – PE-AM) 

• “Porque o Inglês é a língua universal.” (VG1 – A26) 

• “Eu queria aprender inglês porque é uma língua internacional ou nacional 

(...)” (BL – A17) 

• “Nunca gostei muito de inglês mas o inglês é como a chave para entrar em 

qualquer país ou ilha.” (BL – A26) 

• “Eu gustava de aprender a falar várias línguas e de ir a vários países tais 

como aprender a falar francês, inglês, espanhol e japonês que são 4 línguas 

maravilhosas que se souber falar consigo interagir com quase toda a gente 

no mundo (...)” (BL – A22) 

 Constatámos que todos os inquiridos manifestaram opiniões ou sentimentos 

positivos e/ou negativos nas suas respostas por uma determinada língua ao mesmo 
tempo que justificam a sua posição com uma dada opinião (p. ex. o aluno aA20 - 
“... porque parecem ser muito difíceis”) ou, em outros casos, com a importância que 
determinada língua tem socialmente (por exemplo o aluno A2 - “Espanhol porque 
é uma língua que eu gosto e atualmente é muito usada.”). 

No decorrer dessa primeira sessão foi-nos possível perceber que, após a 
visualização do vídeo motivador destinado à SDLC, a turma apreendeu o 
significado da importância da diversidade linguística resumindo o que tinha sido 
visualizado com comentários determinantes e que retratam a compreensão deste 
aspeto e da relação entre língua e cultura. Numa análise geral dos dados 
recolhidos, foi-nos possível observar que os alunos reconhecem as diferenças e o 
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preconceito linguístico que algumas línguas sofrem e, consequentemente, as 
culturas a essas línguas associadas: 
 

• “O que é que foi falado neste vídeo?” (VG1 – PE-AM) 

• “Se desrespeitarmos uma língua também desrespeitamos a cultura desse 

país.” (VG1 – A26) 

• “Nenhuma língua é mais importante que outra.” (VG1 – A17) 

•  “Não interessa se uma língua é mais bonita ou mais feia, temos que aceitar 

as diferenças.” (VG1 – A23) 

• “A diversidade de línguas que existe é que torna as línguas interessantes.” 

(VG1 – A2) 

• “Nenhuma língua é mais bonita que outra e cada pessoa tem o seu sotaque, 

a sua forma de pronunciar, a sua cultura e a língua define um pedaço dessa 

pessoa. Por isso, ao rejeitarem a língua de uma pessoa é quase como se a 

tivéssemos a rejeitar a ela.” (VG1 – A22) 

• “Aprendi que não devemos tratar mal os que não são iguais a nós.”  

(Q2 – A9) 

• “(...) e aprendi bastante é que devemos ser amigos de todos.” (Q2 – A11) 

• “(...) aprendi que as nossas diferenças não interessão. Todos são pessoas 

normais e merecem ter o mesmo respeito.” (Q2 – A18) 

• “(...) e tratar os outros como igual.” (Q2 – A23) 

• “Aprendi que todas as línguas são iguais e que ninguém é diferente de nós.” 

(E – A17) 
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• “Respeito qualquer língua ou qualquer cultura de cada país pois quem 

desrespeita a cultura ou a língua de algum país está a desrespeitar tudo o 

que nela existe.” (BL – A26) 

 
Existem ainda respostas em que é feita uma relação entre símbolos políticos 

de um país como algo intrínseco à sua cultura – “Porque o hino nacional é uma 
coisa que se usa muito na Venezuela (...)” (E – A25); “Porque a cultura de um país 

é tudo o que está no país. E a língua que é falada nesse país faz parte do país.” (E 
– A26). Esta última afirmação mostra-nos nitidamente a associação implícita língua-
país que este aluno faz, encarando as línguas como algo que se confina às 
fronteiras políticas mas que constitui também um elemento de identidade de um 
povo. 

Durante a análise dos dados recolhidos apurámos que, na generalidade, os 
intervenientes consideram a diversidade linguística como algo positivo, realçando 
não existirem línguas mais bonitas que outras. 

 

• “Porque mostra que a pessoa veio daquele país, mostra que a pessoa é 

importante da forma que ela é.” (E – A7) 

• “O meu sonho verdadeiro era ir a todos os países do mundo e conhecer 

novas línguas e muito mais.” (BL – A11) 

• “Na turma tenho 5 línguas diferentes (...) Na escola há muitas espécies de 

línguas.” (BL – A14) 

• “(...) não podia escolher porque todos os países têm coisas que gosto (...)”  

(BL – A25) 

• “Gostei que trabalhássemos com línguas que estavam na nossa sala e fora 

da nossa sala (...)” (E – A25) 
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• “Aprendi que todas as línguas são iguais e que ninguém é diferente de nós.” 

(E – A17) 

• “Que temos que tratar todas as pessoas por igual, sem importar da 

nacionalidade que sejam.” (E – A24) 

• “Porque mostra que a pessoa veio daquele país, mostra que a pessoa é 

importante da forma que ela é.” (E – A7) 

 
As respostas que aqui apresentamos denotam uma consciencialização e 

desenvolvimento de ideias destes alunos, possivelmente através de todo o 
processo de promoção de diálogo em torno da SDLC, no âmbito do 
desenvolvimento do projeto KP. É ainda percetível que estes alunos têm 
consciência do Outro e da necessidade de o respeitar. 
 Existem ainda dados que retratam, para alguns alunos, representações 
positivas e uma forte relação com determinada língua (em muitos casos a língua 
de herança), sendo esta justificada (na grande maioria) pelos vários episódios de 
migração de familiares destes estudantes. Existem alguns alunos que manifestam 
a sua opinião relativa a uma dada língua pelas experiências no contacto com essa 

mesma língua: 
 

• “Adorava aprender francês e inglês porque o inglês fala-se em todos os 

países e assim podia viajar em todos os países. Já o francês (...) aprender 

a comunicar com os meus familiares dessa maneira (...)” (BL – A5) 

• “Eu gostava de aprender francês, italiano e espanhol. Eu gostava francês e 

espanhol para poder falar com a minha família (...)” (BL – A9) 
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• “Uma língua [castelhano] bonita assim ... porque o meu pai tem sotaque 

espanhol.” (...) “Uma língua [português de Portugal]  bonita também.”  

(E – A7) 

• “Também é engraçado [português do Brasil] porque tenho uns primos da 

minha mãe que andam no Brasil.” (E – A14) 

• “Eu adoro english (...) a maioria dos famosos falam inglês.” (E – A24) 

• “E o francês é uma língua engraçada, porque também tenho família em 

França.” (E – A25) 

• “(...) [francês] Eu não gosto muito de França... tem a ver um bocado com o 

futebol.” (E – A26) 

• “Francês: gosto muito (...) tenho família la e gosto muito de esse pais.”  

(Q1 – A25) 

• “(...) passo por espanha e acho que esse país é muito jiro gostava de falar 
espanhol.” (BL – A4) 

 
No seguimento da análise das respostas obtidas, considerando a totalidade 

das Biografias Linguísticas recolhidas, destacam-se 7 alunos que manifestam o 
desejo de aprender uma determinada língua ou apresentam uma especial ligação 
a essa mesma língua por existirem fatores familiares relacionados (A5, A9, A14 e 
A25). No entanto, observamos também a existência de ideias em alguns alunos 
(A5, A24 e A26) que assumem o gosto ou o desejo pela aprendizagem de uma 
língua ligada a fatores sociais – “inglês fala-se em todos os países” (BL – A5); Eu 
adoro english (...) a maioria dos famosos falam inglês.” (E – A24); “Eu não gosto 
muito de França... tem a ver um bocado com o futebol.” (E – A26) 

Considerando o caso específico das Entrevistas, verificamos a consciência 
metalinguística plurilingue dos alunos entrevistados no que concerne à 
comunicação, fator que nos permite constatar indícios de capacidade de reflexão 
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metacomunicativa e de tradução dos alunos com experiências de plurilinguismo, 
quando interpelados e convidados a refletir sobre o seu contacto com línguas:  

 

• “Eu às vezes misturo palavras (...) e a frase fica com palavras em português 

e em francês.” (E – A4) 

• “(...) estou a falar em português de Portugal e utilizo uma gíria do Brasil.”  

(E – A7) 

• “Eu às vezes confundo umas palavras. Estou a falar em português e, de 

repente, digo uma palavra em espanhol.” (E – A24) 

• “Quando tento falar espanhol e não sei coisas, eu falo espanhol e depois 

também falo português.” (E – A25) 

  
 Ainda analisando os dados recolhidos através das Entrevistas, são de 
realçar três das crianças entrevistadas que manifestaram uma forte ligação com o 
seu país e língua de origem enquanto elemento essencial à sua identidade 
enquanto pessoas: 

 

• “Se tivesses que deixar de falar francês achas que alguma coisa se alteraria 

em ti? O quê?” (E – PE-AM) 

• “Sempre tinha aquela coisa de falar com os meus pais francês mas...”  

(E – A4)  

• “Mas não podias. O que é que se alterava? Como é que tu te sentias?”  

(E – PE-AM) 

• “Por um lado mal porque eu gosto de francês mas...” (E – A4) 

• “Porque é que gostas muito de francês?” (E – PE-AM) 
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• “Porque eu... eu nasci lá e a França para mim... foi o meu país... eu nasci 

lá.” [a aluna comoveu-se neste momento] (E – A4) 

• “Mas vieste há dois anos. Vieste relativamente... ou seja, eras muito 

pequenina quando lá estavas... Tens saudades?” (E – PE-AM) 

• “Tenho.” (E – A4) 

• “Imagina que existia uma lei que dizia que tinhas que deixar de falar 

português. Como é que te ias sentir?” (E – PE-AM) 

• “Mal, porque eu não quero deixar de falar português [entenda-se português 

do Brasil] (...)  (E – A7)  

• “O que é que se alterava em ti?” (E – PE-AM)  

• “A minha forma de viver, porque eu convivo com muitas gírias do Brasil.”  

(E – A7) 

  
 Nas entrevistas destas duas alunas ambas tiveram uma resposta 
semelhante ao serem questionadas sobre a possibilidade de serem obrigadas a 
deixar de falar a sua língua materna. Seria algo difícil de concretizar pela forte 

ligação que têm, quer à língua, quer ao seu país de origem. Além da similaridade 
nas repostas, estas duas adolescentes da turma comoveram-se durante esta parte 
da entrevista. Esta reação poderá estar relacionada com respostas 
complementares que as alunas em causa deram, nomeadamente acerca das 
saudades que tinham da sua casa, da língua, da escola e dos amigos que deixaram 
ao virem para Portugal. 
 

• “Se tivesses de deixar (...) de falar português achas que alguma coisa em ti 

se alteraria?” (E – PE-AM) 

• “Não sei...” (E – A26) 
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• “Pensa lá... eras obrigado. Tinhas que deixar de falar português para falares 

outra língua qualquer.” (E – PE-AM) 

• “Acho que ia ser muito difícil assim de um momento para o outro mas, com 

o treino, acho que chegava lá.” (E – A26) 

• “E tu, enquanto A26, mudava alguma coisa em ti?” (E – PE-AM) 

• [hesitação] – (E – A26) 

• “Achas que perdias ou ganhavas alguma coisa?” (E – PE-AM) 

• “Talvez perdia pelo facto de não saber falar logo ao princípio com os 

amigos... sentia-me isolado.” (E – A26) 

 
 No que concerne ao aluno A26, apesar de revelar também uma certa 
dificuldade em responder à questão colocada e manifestar alguma resistência em 

deixar de falar português, afirma que poderia ultrapassar essa dificuldade através 
da prática da oralidade. No entanto, o aluno refere que sentir-se-ia isolado por não 
conseguir comunicar com os amigos numa situação hipotética como a sugerida. 

As respostas aqui destacadas revelam uma íntima relação que (em parte) 
este grupo de alunos tem com a sua língua materna ou com a língua de herança, 
bem como a sua capacidade de refletir sobre o papel da língua e da diversidade da 
língua. No entanto, os alunos A14, A17, A24 e A25 responderam negativamente à 
questão número 11 (Se deixares de falar castelhano; português do Brasil, 
português de Portugal; francês; inglês, achas que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê?). Constatamos que, apesar das alunas A24 e A25 introduzirem no seu 
quotidiano a sua língua materna (resposta à questão 7 – Usas, por vezes, as duas 
línguas em simultâneo?), o castelhano passa a assumir um papel secundário na 
questão 11, alegando que nada se alteraria nelas enquanto pessoas se tivessem 
que deixar de falar, neste caso, castelhano. O mesmo se verificou com os inquiridos 
A14 e A17, o que nos leva a considerar que, talvez, estes alunos poderão não ter 
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compreendido verdadeiramente o intuito da questão ou, possivelmente, revelam 
alguma dificuldade de reflexão acerca deste tópico.  

Retirando algumas conclusões da análise dos dados apresentados, 

compreendemos a existência de uma relação afetiva que os alunos têm com as 
línguas. Apurámos que existiu uma aproximação do grupo de alunos entrevistados 
no que diz respeito ao reconhecimento da língua enquanto elemento constituinte 
da sua identidade.  
 Debruçando a nossa análise sobre o desenvolvimento da competência 
linguístico-comunicartiva, destacamos que a maioria dos sujeitos aprendentes 
referiu como positivo, em resposta ao Q2, a possibilidade de comunicar com o 
Outro noutra língua e de aprender novas línguas:  
 

• “(...) podemos comunicar com os outros pessoas de línguas e países 

diferentes.” (Q2 – A7) 

• “(...) conhecer novas línguas e trabalhar com as línguas sugeridas. Com o 

Kamishibai aprendi novas línguas.” (Q2 – A7) 

• “O Kamishibai fez-me saber um pouco mais de cada língua.” (Q2 – A10) 

• “A importância que é descobri várias línguas(...)” (Q2 – A11) 

• “(...) e ele ensinou-me  muitas coisas em várias línguas.” (Q2 – A13) 

• “(...) demuestra de que sim tevais a um pais desconhecido apredete o seu 

idioma.” (Q2 – A18) 

• “(...) ajuda a compreender mais línguas (...)” (Q2 – A23) 

• “Para mim o Kamishibai Plurilingue é muito importante insina sobre varia 

línguas (...)” (Q2 – A25) 

• “Considero o projeto importante porque vamos sempre aprender algumas 

coisas (...) “(...) aprendi várias línguas (...)” (Q2 – A26) 
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 Podemos ainda referir que este projeto desenvolvido através do KP 
promoveu a escrita colaborativa, o trabalho de grupo e a revisão de conteúdos, 

fatores que a turma evidencia, também, nas suas respostas: 
 

• “Concluo que este projeto é bom para um bom desenvolvimento de criar 

histórias.” (Q2 – A2) 

• “Nós unimos as nossas ideias ajudamo-nos uns aos outros foi divertido (...)” 

“Foi muito fiz construir uma história com a turma inteira eu adorei.” (Q2 – A4) 

• “(...) foi uma maneira de nos divertirmos e de crescermos mais. (...) nada é 

impossível se nos esforçarmos. (...) se nós estivermos juntos conseguimos 

tudo e mais alguma coisa.” (Q2 – A5) 

• “O que mais gostei foi trabalhar em grupo.” (E – A14) 

• “A importância deste trabalho é trabalharmos juntos.” (Q2 – A16)  

• “(...) porque é divertido e podemos também conectar mãos [leia-se mais] 

com os professores.” (Q2 – A20) 

• “(...) é importante para mim porque é o primeiro Kamishibai que eu faço e 

estou a fazê-lo com os meus amigos.” (Q2 – A24) 

• “Gostei (...) de estarmos todos interessados no trabalho e a trabalhar em 

conjunto.” (E – A25) 

• “Trabalho de grupo.” (E – A26) 

Através das respostas recolhidas inferimos que as atividades desenvolvidas 
em grupo bem como o sentido de entreajuda e de um contacto mais direto com os 
professores são aspetos que os alunos retratam como momentos mais 
significativos para eles. Muitos dos sujeitos aprendentes realçam esta competência 
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nas respostas dadas no Q2 e nas Entrevistas, reforçando a importância do trabalhar 
com os colegas, de como a prática colaborativa é essencial para o crescimento e 
desenvolvimento mútuo e por se revelar uma forma de interagir mais com os 

docentes e de promover um maior interesse da turma pelas atividades propostas. 
 

2. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 De seguida, iremos proceder a uma síntese da análise efetuada por forma a 
compreendermos a (eventual) evolução na relação com as línguas e representação 
das línguas que estes alunos construíram, bem como qual a influência do KP no 
desenvolvimento de competências linguístico-comunicativas e na integração das 

crianças alófonas do grupo em causa. 
 Pretendemos compreender de que forma o este projeto contribuiu para o 
desenvolvimento dos conhecimentos da turma relativamente à temática da SDLC 
e de que modo as atividades propostas no âmbito do projeto KP, potenciaram o 
desenvolvimento de competências linguístico-comunicativas em português e outras 
línguas. Para tal, procurámos que o grupo partilhasse ideias acerca da diversidade 
linguística existente, exprimindo a sua opinião face à sua língua e à língua do Outro; 
que fosse capaz de associar e reconhecer a língua enquanto elemento sociocultural 
e identitário e que manifestasse atitudes ou sentimentos sobre as línguas.  

Os alunos desta turma tomaram consciência da diversidade linguística e 
cultural que os rodeia apercebendo-se que o seu universo linguístico, e o dos pares, 
se estende para além da sua língua e da língua do Outro (C2.1. – 
Consciencialização da diversidade linguística). Para tal, contribuíram as atividades 
de preenchimento do Q1, do visionamento do filme sobre a diversidade linguística 
e da realização das BL, que integram o projeto do KP. Ao considerarmos o público 
alvo em questão e a prévia caracterização já realizada, verificamos o permanente 
contacto que a grande generalidade dos alunos apresenta com outras línguas, 
tendo este origem em várias fontes (família, e/imigração, escola, media, livros, 
televisão, viagens...). No entanto, parece que nem sempre consciencializaram a 

diversidade de contactos e/ou não a valorizam. Assim, as atividades do projeto 
terão contribuído para esta realidade, para a sua constatação. Esta turma revela 
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uma experiência do mundo das línguas bastante alargada (nem sempre 
consciencializada), não apenas pelo histórico migratório de alguns alunos mas, 
essencialmente, pelo interesse em aprender línguas (também) diferentes das da 

oferta educativa. 
As atividades que desenvolvemos no decorrer do projeto de intervenção 

propiciaram situações para a reflexão e para a partilha de conhecimentos, 
vivências, opiniões e sentimentos desta turma face às suas línguas e culturas, 
nomeadamente através da elaboração da BL. Os sujeitos aprendentes, ao 
escreverem a sua BL, realizaram um exercício de reflexão e de reconstrução do 
conhecimento e das suas experiências linguísticas, existindo casos de alunos que 
referem o contacto com línguas na BL que não enunciaram aquando da resolução 
do Q1 (C1.1. – Competências pessoais).  

Esta partilha e a vontade de aprendizagem demonstrada (nas sessões, em 
resposta ao Q1 e na BL) pelo público em causa prende-se, na maioria dos casos, 
não apenas com algumas imagens sociais que vão tendo face às línguas, 
nomeadamente no que concerne à aprendizagem do inglês, mas também pelas 
atitudes positivas que os alunos sentem face à descoberta da cultura e língua do 
Outro e diferente da sua. Por se tratar de um grupo que está consciencializado para 
a relação existente entre a língua e a comunicação com o Outro, podemos constatar 
que estas crianças têm a perceção de que cada língua tem um peso/importância 
para cada língua (C1.2. – Competências linguístico-comunicativas e C2.1. – 
Consciencialização da diversidade linguística). A importância que conferiram a esta 

mesma relação (língua-comunicação) revelou que a turma compreende, na 
generalidade, que o seu desenvolvimento linguístico lhes permite adquirir 
informação acerca do mundo e satisfazer os seus objetivos presentes e futuros 
[50% dos alunos justifica o seu desejo de saber falar inglês futuramente por esta 
língua ser considerada “a língua universal” (VG – A26) e “falada no mundo inteiro” 
(BL – A5)].  

No entanto, existem vários casos em que o desejo de aprendizagem ou o 
(não) gostar de uma determinada língua se prende com outros fatores (C2.2. – 
Representações positivas e negativas face às línguas/diversidade linguística). Por 
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exemplo, a aluna A4, refere que gostaria de aprender a falar outras línguas por 
gostar de um país específico em que esta é falada “(...) passo por espanha e acho 
que esse país é muito jiro gostava de falar espanhol.” (BL – A4); a aluna A24 refere 

“Eu adoro english (...) a maioria dos famosos falam inglês.” (E – A24); e a aluna 
A25 afirma “E o francês é uma língua engraçada, porque também tenho família em 
França.” (E – A25). 

No decorrer da análise de dados constatámos que estes nos direcionam 
também para uma representação da língua enquanto objeto afetivo (C2.1. – 
Consciencialização da diversidade linguística). A segunda língua que os alunos 
manifestam mais vontade de aprender é o francês e prende-se com o facto de 
quererem ser capazes de comunicar com os familiares emigrados. Constatámos, 
assim, que as LH da turma são o francês, o espanhol e o português do Brasil. Na 
análise dos dados das Entrevistas, os inquiridos exprimiram a sua opinião face às 
línguas existentes no contexto turma. As respostas obtidas direcionaram o seu foco 
para a afetividade que estes alunos têm com determinada língua. O “gostar” ou 
“não gostar” de uma língua é justificado com a presença de família em países em 
que essa língua se fala e, em apenas um dos casos, com um fator sociocultural 
relacionado com a imagem do futebol francês por parte de jovens portugueses, em 
que o aluno revela não gostar de francês por estar associado a uma atividade 
desportiva: “(...) Eu não gosto muito de França... tem a ver um bocado com o 
futebol.” (E – A26). 

Em linhas gerais existe uma perspetiva mais generalista da consciência que 

estes alunos têm das línguas e do que ambicionam para si enquanto pessoas 
singulares, como é o caso da aluna A5 que partilha que “Adorava aprender francês 
e inglês porque o inglês fala-se em todos os países e assim podia viajar em todos 
os países. Já o francês (...) aprender a comunicar com os meus familiares dessa 
maneira (...)” (BL – A5) 

Considerando as respostas obtidas no Q2, após a implementação do projeto, 
apuramos que o foco central da aprendizagem desta turma se direcionou para a 
aprendizagem e contacto com línguas e o respeito pela diversidade humana e 
cultural (C2.2. – Representações positivas e negativas face às línguas/diversidade 
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linguística). Este projeto revelou-se ainda uma oportunidade de estes alunos 
poderem melhorar as suas competências de escrita, a oralidade e o trabalho 
cooperativo (C1.2. – Competências linguístico-comunicativas). As entrevistas 

realizadas realçaram a conceção da valorização da diversidade enquanto um 
elemento positivo, não apenas relativamente ao Outro e à sua cultura, mas sobre 
a sua língua e nacionalidade, aspeto sintetizado nas palavras da aluna A7 ao 
afirmar que qualquer “pessoa é importante da forma que ela é” (E – A7).  
 Considerando uma perspetiva educativa que abrace a educação plurilingue, 
o plurilinguismo e a SDLC é fundamental que a escola possibilite aos alunos 
(re)construir as representações que estes têm das línguas permitindo e 
promovendo o contacto com outras línguas que não a de escolarização, aceitando-
as e integrando-as dentro da sala de aula e também apresentando estratégias, 
atividades e recursos que promovam a reflexão sobre as línguas e o 
desenvolvimento da consciência linguística plurilingue. 
 Assim, concluímos a nossa análise reforçando a importância da escola em 
propiciar momentos e práticas que fomentem a SDLC nos seus alunos, através 
(também) da inclusão e mobilização da realidade linguística e cultural de cada um 
destes intervenientes em contexto escolar, sendo necessário, para tal, partir das 
histórias de vida dos sujeitos, nomeadamente através de Biografias Linguísticas. 
Estas oportunidades de contacto com o Outro e com a língua e cultura do Outro 
devem permitir aos sujeitos aprendentes realizar uma reformulação das imagens 
que  têm das línguas e, simultaneamente, a (re)construção da sua identidade plural. 

Devem ainda procurar consciencializar os alunos de si próprios, ao mesmo tempo 
que potenciam um desenvolvimento da sua autoestima e bem-estar 
comunicacional com os pares com diferentes LH.  

Com efeito, e tendo a escola o dever de promover um clima de solidariedade 
e respeito pelo Outro, torna-se ainda fundamental que, através de diferentes 
práticas de acolhimento de crianças alófonas, nomeadamente através do KP, 
também estas possam valorizar-se e sentir-se integradas numa comunidade de 
falantes de uma língua diferente da sua. 
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CONCLUSÃO 
 
 Findou o percurso que nos comprometemos cumprir. Após concluída esta 
caminhada, cabe-nos agora olhar a apresentação do estudo realizado e para toda 
a experiência de formação ao longo do mestrado, sobretudo para este último ano. 
 A título pessoal, devo confessar que, apesar de me fascinar a temática que 
dá corpo a este Relatório de Estágio, muito me preocupou abraçar um projeto como 
este. Não apenas pela novidade que se revelou, mas em muito pela 
responsabilidade que o mesmo acarretaria. Recuando um pouco no meu percurso 
académico, penso que o rastilho que me vinculou de certa forma à temática do 
plurilinguismo, sensibilização à diversidade linguística e cultural e ao universo de 
uma educação plurilingue, foi a experiência positiva que tive ao frequentar a 
Unidade Curricular de Pluralidade Linguística e Educação. Quer os seus conteúdos 
programáticos, quer os próprios assuntos debatidos acerca dos quais as docentes 

nos propunham refletir foram impulsionadores da força que tive para enfrentar este 
desafio. 
 Após conhecer o Kamishibai Plurilingue a consciencialização de que queria 
direcionar o meu Relatório de Estágio para uma temática que pudesse recorrer ao 
KP como dispositivo didático foi, praticamente, imediata. Ao longo destes dois 
semestres, vários foram os seminários proporcionados pela Universidade de Aveiro 
a que tive o prazer de assistir, nomeadamente, as IV Jornadas LALE, a Semana da 
Interculturalidade, o Seminário “Línguas e culturas nos espaços de diálogo e 
cooperação internacional: olhares cruzados”, entre outros. Todas estas 
experiências e leituras que fui realizando ao longo deste meu percurso 
enriqueceram-me e culminaram na minha participação no 1.º concurso português 
Kamishibai Plurilingue 2019 juntamente com a turma do 6.º ano onde desenvolvi a 
PPS durante o 1.º semestre. 
 A par desta participação, da qual saímos distinguidos com o prémio de honra 
para a história plurilingue com maior diversidade linguística, senti a coragem de 
abraçar a construção de um novo KP com a turma do 2.º ano de escolaridade, onde 
realizei o meu estágio no 2.º semestre de PPS. Apesar de não termos ganho 
qualquer prémio, a possibilidade de tornar a construir um texto plurilingue com 
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alunos de outra faixa etária, num contexto distinto do primeiro, e poder ainda 
colmatar as falhas e ultrapassar as dificuldades que senti no meu primeiro contacto 
com este dispositivo, foi para mim positivamente avassalador. Ambas as 

experiências foram enriquecedoras e, sem dúvida alguma, se me lançassem 
novamente este desafio que o agarraria sem hesitar. 
 Contemplando este momento de “caminho percorrido”, torna-se crucial 
apropriarmo-nos, mais uma vez, das linhas orientadoras que nos guiaram até aqui 
e que deste projeto fazem parte, nomeadamente respondermos à questão de 
investigação formulada, aludirmos aos objetivos desta investigação  
compreendendo se foram alcançados e, por último mas não menos importante, 
refletirmos acerca das potencialidades, bem como sobre as limitações, do projeto 
“O Chaveiro Linguístico” e todas as implicações a ele inerentes que originaram, 
acima de tudo, aprendizagens, mudanças, constantes reflexões e busca pela 
equidade e igualdade de oportunidades, durante esta etapa do meu percurso de 
formação. 
 Se admitirmos a relevância dos fatores Plurilinguismo, Educação Plurilingue 
e Sensibilização à Diversidade Linguística e Cultural, compreendemos que estes 
três campos devem ser tidos em conta, antes de mais, porque existe diversidade 
linguística e cultural nas nossas escolas; como focos de ação no mundo educativo, 
enquanto ferramentas que munem os alunos e lhes possibilitam ser cidadãos mais 
conscientes, democráticos, ativos, preocupados e voltados para o Outro. Mais do 
que ferramentas educativas trata-se de conhecimentos sociais que permitirão às 

gerações vindouras respeitar e aceitar a diferença, vendo-a como um constructo 
positivo nas sociedades a que pertencem. As práticas educativas tendem a ser o 
motor impulsionador de mudanças (também) massivas na sociedade. Assim, ao 
direcionarmos estas mesmas práticas e os projetos a elas intrínsecas, estaremos 
a “semear” a transformação das representações concebidas e dos estereótipos que 
se vivem e fazem viver ao nível da globalização.  

No decorrer do nosso projeto de intervenção didática explanámos, no 
enquadramento teórico, sobre a importância de uma prática educativa que fomente 
a SDLC com vista à aceitação, integração e valorização das Línguas de Herança 
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das crianças que integram o ensino em Portugal. Deste modo, será possível 
impulsionar uma educação plurilingue que abarque não apenas a língua de 
escolarização e as previstas curricularmente, mas também as línguas que os 

alunos trazem consigo. 
A procura pelo auto e hétero conhecimento/identidade urge e, tendo este 

ponto como pano de fundo do nosso projeto, pretendemos compreender de que 
forma existia uma consciência da turma acerca do seu Plurilinguismo e do seu 
reconhecimento e quais as opiniões dos estudantes face à Diversidade Linguística 
e Cultural que caracterizava este grupo. Assim, procurámos implementar práticas 
que sensibilizassem e incutissem nestes alunos a importância da valorização das 
línguas numa perspetiva, mais do que igualitária, de equidade. Foi também nossa 
preocupação que a valorização dos repertórios linguísticos destas crianças fosse 
desenvolvida bem como a promoção de atitudes positivas no que diz respeito às 
línguas, ao Outro e à diversidade linguística e cultural, existindo um esforço 
acrescido no que diz respeito à desmistificação de algumas imagens das línguas 
que estes alunos traziam. 

Após a análise dos dados e considerando os objetivos por nós definidos, foi-
nos possível alcançar algumas conclusões. É com base nestas mesmas 
conclusões que procuramos responder à questão de investigação que formulámos 
inicialmente. Em resposta à nossa questão, Qual o papel do Kamishibai Plurilingue 
na integração das crianças alófonas e no desenvolvimento de competências, 
nomeadamente linguístico-comunicativas, em aula de Português?, podemos aferir 

que este instrumento didático revelou-se e permitiu, neste contexto concreto, a 
consciencialização e o reconhecimento respeitoso da diversidade, constituindo um 
primeiro passo para a sua integração.  

Considerando o primeiro objetivo de investigação deste projeto, Conhecer 
as representações iniciais e finais que os alunos têm da(s) língua(s), ao longo de 
todo o processo, os alunos desta turma revelaram sensibilidade quer para com o 
tema Plurilinguismo, quer para com a SDLC manifestando opiniões e atitudes, de 
uma forma geral, positivas. Tais aspetos foram possíveis de apurar através das 
representações iniciais e finais que os alunos partilharam aquando do 
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preenchimento do Q1, da escrita da BL e do próprio conteúdo presente na narrativa 
plurilingue elaborada.  

No entanto, e refletindo acerca das potencialidades do KP no 

desenvolvimento de competências de escrita concluímos que este dispositivo 
revela algumas limitações por se revelar uma narrativa, essencialmente, visual. 
Ainda assim, e considerando este caso em concreto, os alunos aprenderam mais 
sobre o processo de escrita e de construção de uma narrativa plurilingue do que 
sobre o produto final. Salienta-se uma maior capacidade em negociar ideias, em 
aceitar opiniões, a escrever, a alterar e a reescrever.  

Quando apresentámos o KP e a essência que tão bem o caracteriza, a 
adesão ao projeto foi imediata e entusiasta. Não existiram dificuldades de maior no 
que concerne à integração das línguas e culturas de herança selecionadas para a 
narrativa criada (as existentes na turma e na escola). Assistimos à apropriação de 
algum conhecimento face a determinada cultura, nomeadamente a nível 
gastronómico e relativo a trajes típicos de um dado país, como foi possível concluir 
com as respostas ao Q2. Mas uma questão que poderemos colocar é: até que 
ponto a apropriação destes aspetos específicos não se revelam apenas periféricos 
e, quiçá, roçam o folclorismo, transpondo para um plano inferior outros mais 
relevantes para a identidade de cada sujeito aprendente? 

Finalmente, fazendo um balanço quanto ao terceiro objetivo geral previsto 
neste processo investigativo, Analisar os efeitos do KP na aceitação e 
reconhecimento das línguas e culturas de herança na (re)construção da sua 

identidade, compreendemos que o interesse pela língua e cultura do Outro poderá 
ter sofrido um aumento ou, pelo menos, ser mais referenciado pelos alunos que, 
através dos seus testemunhos, revelaram compreender que uma língua é parte 
intrínseca de uma cultura. 

Importa também salientar que a vertente curricular esteve sempre presente 
no decorrer de todo o processo, fosse no período destinado à escrita da narrativa 
(na disciplina de Português), ou nas fases destinadas à ilustração da história criada 
(nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica). Esta inter e 
transdisciplinaridade permitiu não apenas uma maior flexibilidade na gestão dos 
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conteúdos, mas também que os alunos recorressem a conhecimentos adquiridos 
anteriormente, refletindo sobre os mesmos e acerca das aprendizagens realizadas 
em cada sessão e esclarecer dúvidas que tinham, nomeadamente no que diz 

respeito à escrita de um texto narrativo, como podemos comprovar nas respostas 
obtidas no Q2. Desta forma, salvaguardamos a contextualização do projeto 
desenvolvido, reforçando a pertinência do mesmo e a possibilidade de algo 
semelhante poder ser posto em prática em qualquer estabelecimento de ensino. 

Apesar de ter sido desenvolvido apenas nas três disciplinas já mencionadas 
(Português, Educação Visual e Educação Tecnológica), referimos que outras mais 
poderiam ter sido integradas no projeto KP pela multiplicidade de áreas que este 
projeto abraçou. Existiu a necessidade de os alunos realizarem pesquisa ao nível 
da gastronomia do Brasil, dos trajes típicos da Índia, de um jogador de Basquetebol 
norte americano, das celebrações do Ano Novo Chinês, de alguns monumentos e 
pintores franceses, do hino da Venezuela, bem como de todas as bandeiras destes 
países. Foram ainda postas em práticas as suas competências ao nível da língua 
inglesa na construção da narrativa plurilingue e vimos a tomada de iniciativa de um 
grupo de alunos (A2, A8, A12, A17 e A26), ao procurar informação junto dos 
colegas de outras turmas e de outras nacionalidades. 

Assim, podemos concluir que fomentámos com este projeto a possibilidade 
de relacionamento entre os alunos da turma entre si e entre os alunos da escola, a 
possibilidade de estes relacionarem vários assuntos/conteúdos e de 
desenvolverem o sentido crítico, através da relação com os pares, do debate de 

ideias, do trabalho de grupo conferindo, sempre que possível, um elevado nível de 
autonomia aos sujeitos aprendentes no desempenho das tarefas a realizar. 

Com o decorrer de todo este processo de trabalho, de partilha e de 
aprendizagem mútuas, acreditamos que as línguas e culturas de herança destas 
crianças, bem como os conhecimentos desenvolvidos com a pesquisa e o contacto 
com as mesmas elevaram, mais aprofundadamente, o Outro perante os pares 
consciencializando todos os intervenientes implicados da necessidade de abraçar 
a diferença enquanto diversidade e como algo positivo e não como um obstáculo, 
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conforme pretendíamos compreender com o terceiro objetivo da nossa 
investigação. 

Cremos que esta aceitação do Outro e de tudo o que dele faz parte, apesar 

de já ser uma realidade na maioria das crianças deste grupo, ficou fortalecida com 
o trabalho desenvolvido. A curiosidade pelos elementos culturais dos pares 
aguçou-se e a espontaneidade com que falavam de e em outras línguas foi uma 
constante. Assistimos à conversa entre alunos de uma mesma nacionalidade a 
falarem a sua língua (e não a de escolarização) dentro da sala de aula e à vontade 
de outros alunos quererem aprender palavras noutra língua, por exemplo. 

Apercebemo-nos que a cumplicidade do grupo aumentou e que o único 
aluno que, em reposta ao Q2, manifestou algum desagrado com o projeto, ao ser 
questionado pela PE-AM sobre as suas repostas ao mesmo, assumiu que afinal o 
projeto tinha sido positivo e que tinha aprendido coisas novas sobre outros países. 
Este aluno em causa (A11), não tão popular e com um desempenho escolar mais 
baixo, sentiu-se mais exposto durante a construção da narrativa plurilingue e, por 
isso, as respostas obtidas no Q2 foram a forma que encontrou de manifestar a sua 
insatisfação face ao projeto. 

Achamos que a temática da SDLC foi um dos pontos fortes do trabalho 
desenvolvido com esta turma pelas manifestações constantes até ao final do 
projeto, manifestações essas que apelavam à igualdade entre os seres humanos, 
à não discriminação/inferiorização do Outro por causa da sua cultura/língua, à 
igualdade entre as línguas, não existindo nenhuma mais importante ou bonita do 

que outra.  
Por considerarmos que as “representations about languages are influenced 

not only by the contacts students establish with them, but also by the way schools 
present and deal with them” (Simões & Senos, 2019, p. 27), é cada vez mais crucial 
que a abordagem educativa, considerando a perspetiva de partilha linguística e 
cultural entre os pares, se revele o caminho que permitirá aos nossos atuais jovens 
agirem sobre a sociedade de uma forma plena e livre de preconceitos. 

O Kamishibai Plurilingue é, então, um dos possíveis meios que permite aos 
agentes educativos promover e implementar práticas que potenciam a proximidade 
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entre os alunos e as línguas, alargando não apenas o seu repertório linguístico, 
mas também promovendo a discussão e, através dela, uma maior criticidade acerca 
do mundo ao mesmo tempo que transforma a atual juventude em agentes mais 

ativos e democráticos. Mais do que um promotor do contacto com a diversidade, 
constatámos que esta ferramenta didática se revelou o mote para o 
desenvolvimento de competências transversais neste grupo de alunos. Ao longo da 
implementação das sessões percebemos que as atitudes dos alunos se alteraram 
sempre que trabalhavam em grupo. Existia uma maior agitação no desempenho 
das tarefas, fator que por vezes se revelou problemático pela falta de coordenação 
que os alunos tinham entre si dentro dos grupos. Compreendemos, através de 
conversas pontuais com alguns elementos da turma, que as atividades em grupo 
não eram muito comuns estando assim justificado o comportamento menos ordeiro 
a que assistimos. 

No entanto, este foi um dos aspetos que a maioria dos sujeitos aprendentes 
referiu como positivo em resposta ao Q2. Através das respostas recolhidas 
inferimos que as atividades desenvolvidas em grupo, bem como o sentido de 
entreajuda e de um contacto mais direto com os professores, são aspetos que os 
alunos retratam como momentos mais significativos para si. 

Chegamos à conclusão de que este dispositivo didático permite não apenas 
promover a sensibilização à diversidade linguística e cultural e a integração de 
alunos com um histórico linguístico díspar da maioria dos pares, mas também 
desenvolver determinadas competências transversais como a proatividade, a 

flexibilidade na aceitação e na partilha de ideias com o grupo, o planeamento de 
ações inerentes ao projeto, a cooperação no trabalho de grupo e ainda a 
criatividade e o pensamento crítico. Consideramos que o KP se trata ainda de um 
instrumento que permite o desenvolvimento de vários princípios, áreas de 
competências e valores, conforme o previsto no Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória (2017). No que concerne às áreas de competências aí 
previstas verificámos a possibilidade de formar os alunos quanto ao seu 
desenvolvimento pessoal e autonomia, relacionamento interpessoal, raciocínio e 
resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, informação e comunicação 
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e face a diferentes linguagens e textos. Durante todo o projeto procurámos que 
valores como a liberdade, responsabilidade e integridade, cidadania e participação 
e a curiosidade, reflexão e inovação, fossem aspetos a constar no trabalho 

realizado pela turma, nunca esquecendo os princípios de aprendizagem, inclusão, 
estabilidade, adaptabilidade, coerência e flexibilidade, sustentabilidade e de base 
humanista. 

Concluímos que, de uma forma geral, o balanço deste projeto se revela 
positivo existindo, no entanto, alguns aspetos limitativos que importa referir. O 
primeiro encontra-se relacionado com o lançamento deste projeto em Portugal e 
por termos sido pioneiros (neste sentido) na sua implementação neste contexto. 
Sentimos que talvez existisse a necessidade de prolongar a duração do trabalho 
desenvolvido (uma vez que tivemos apenas um semestre) para aprofundarmos 
ideias, nomeadamente relacionadas com a sensibilização à diversidade linguística 
e cultural e, também, de o concretizar de uma forma diferente. Uma vez que 
estávamos em situação de estágio e por existir apenas um dia dedicado ao 
desenvolvimento do projeto, o nosso foco não se direcionou apenas para o trabalho 
a desenvolver com esta turma, dividindo-se com as restantes em que também 
intervínhamos ao nível da realização da nossa PPS no 2.º CEB.  

Muitas vezes as dinâmicas adotadas não foram, em parte, as mais 
adequadas e, como já referimos, pela falta de oportunidade que os alunos desta 
turma têm em trabalhar em grupo sendo, por isso, qualquer atividade desenvolvida 
através desta estratégia revelou um comportamento dos alunos menos ajustado à 

sala de aula. Assistimos a algum bloqueio dos sujeitos aprendentes em 
desenvolver a parte escrita da narrativa plurilingue guiando-se bastante, 
inicialmente, pela história modelo apresentada aquando da introdução do KP. Este 
contratempo, do qual não estávamos à espera, obrigou a díade a compilar a 
informação criada pelos alunos (personagens e suas características físicas e 
psicológicas, locais de ação, etc.), e a orientá-los por forma a que a criatividade e 
imaginação dos alunos fluísse. 

Apercebemo-nos de que, após a conclusão do Kamishibai Plurilingue, existia 
vontade de o continuar por parte da turma e que, talvez, a história criada ganhasse 
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um novo rumo. Fazemos esta apreciação pois, no término de todo o processo, a 
turma manifestou algum desapontamento pelo final das atividades e vontade em 
continuar a escrita da narrativa, algo que não se realizou pelo número limitado de 

pranchas (14 no total) imposto pelo regulamento do concurso internacional.  
Outro dos aspetos a apontar, enquanto dificuldade de concretização, foi o 

facto de termos, enquanto professoras estagiárias, que agir em três frentes: a 
planificação, implementação e constante adequação do projeto de intervenção 
didática; a necessidade de recolher dados para posteriormente os analisarmos e 
chegarmos a algumas conclusões; e o próprio papel de professoras, e não apenas 
de investigadoras, que nos levou  a assumir cinco turmas no decorrer do primeiro 
período de estágio.  

No entanto, apesar das dificuldades e limitações que sentimos para a 
realização deste projeto, esta foi uma experiência que nos enriqueceu, abriu 
horizontes, nos permitiu aprender muito com a comunidade educativa, os alunos, 
com as professoras cooperantes e com as próprias adversidades que foram 
surgindo. No desenvolvimento do KP contei com a colaboração da minha colega 
de estágio, Mariana Sousa, e foi recíproco o sentimento de tensão, o stress, a 
sensação de que, por vezes, não tínhamos alcançado o que nos tínhamos 
comprometido alcançar e que os alunos tinham saído prejudicados pelas nossas 
eventuais faltas. 

Enquanto pessoa singular eu, Ana Marta, amadureci. Aprendi a confiar mais 
em mim e nas minhas capacidades, a não procurar a perfeição em mim e nos 

alunos aceitando todos os momentos enquanto uma etapa na minha (nossa) 
aprendizagem. Aprendi o verdadeiro sentido de díade, de ter a meu lado uma 
pessoa que “arregaçou as mangas” comigo para me ajudar a implementar o meu 
projeto e não me deixou esmorecer. Posso até dizer que me apaixonei pela 
diversidade. 

Por todos estes pequenos “que” e “senão” que me acompanharam nesta 
etapa do meu percurso académico e, em muito, da minha vida pessoal e 
(futuramente) profissional, a experiência como professora-investigadora permitiu-
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me querer fazer mais e melhor daqui em diante; proporcionar uma educação 
consciente, reflexiva e mutável sempre que necessário. 

Esta experiência decorrida num 6.º ano de escolaridade foi vivida num 

constante e intenso sobressalto e ansiedade. Ainda assim, sinto que a concluí com 
orgulho em ter contactado com uma turma fenomenal, num contexto estupendo e 
rodeada de pessoas boas. Tenho a sensação de “dever cumprido” e mais ainda 
com a atribuição do prémio de honra de maior diversidade linguística que este 
nosso trabalho recebeu no decorrer do processo de seleção do KP que representou 
Portugal a nível internacional. Mais do que um reconhecimento do nosso esforço, 
foi uma vitória para estes alunos que tanto de si depositaram neste projeto. 

A busca constante em fazer melhor, em aprender mais (às vezes com quem 
menos se espera), em nos dedicarmos na totalidade ao outro, compreendendo as 
suas fragilidades, inseguranças e necessidades, devem ser alvo de um processo 
contínuo de reflexão e transformação de um professor. O professor deve procurar, 
nas suas práticas, agir em conformidade incluindo, não só, o objetivo da igualdade, 
mas também da equidade, empenhando-se por incluir a diversidade que o rodeia 
ao invés de a evitar por medo. Estas foram algumas das conclusões pessoais a 
que cheguei no decorrer deste meu ciclo académico. Aprendizagens que trago “na 
manga” e de que delas me socorrerei todos os dias de hoje em diante. Os 
momentos de pesquisa, as leituras que me acompanharam, o escrever e 
reescrever, o refletir acerca do que foi feito, para que foi feito e como foi feito; todos 
estes momentos, que por vezes me levaram ao meu limite, permitiram-me conceber 

atualmente uma prática mais ponderada, consciente e diversificada. 
No entanto, consciencializo-me diariamente de que a responsabilidade que 

tenho enquanto futura professora é algo que terá que estar constantemente 
presente no meu pensamento, pela missão em sensibilizar os alunos para o Outro, 
para a diversidade em que se inserem, aceitando-a e integrando-a enquanto parte 
(também) de si próprios. Tenciono, sem dúvida alguma, munir os meus alunos com 
lentes tão variadas quanto possível, para que os seus horizontes se abram e que 
compreendam o mundo e o queiram transformar tornando-o melhor: num lugar 
vasto, linguística e culturalmente plural, cheio de tanto de todos.  
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A diversidade que nos caracteriza abre-nos portas para um mundo de 
oportunidades que, apenas estando bem preparados para as receber, tiramos o 
máximo partido das mesmas. Devemos criar laços e pontes com o exterior e com 

o nosso próprio interior, aceitando-o e compreendendo-o, para que nos possamos 
enriquecer pessoalmente e tomar consciência de que fazemos parte de um todo e 
que esse mesmo todo, nos caracteriza. É nesta perspetiva que tenciono cultivar a 
valorização do “si próprio”, a consciencialização de si e do Outro e a compreensão 
da diversidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
“A diversidade garante que crianças possam sonhar, sem colocar fronteiras 

ou barreiras para o futuro e os sonhos delas.” 
 

(Malala Yousafzai) 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 - Questionário Linguístico 

  

 



 126 



 127  

 

  



 128 

Anexo 2 - Questionário “Ilustração” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 - Questionário “Par a mim o Kamishibai Plurilingue é...”  
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Anexo 4 - Enunciado do inquérito por entrevista 
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Anexo 5 - Planificação sessão 0 
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Anexo 6 - Planificação da Sessão I 
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Anexo 7 - Biografia linguística da PE-AM 
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Anexo 8 - Gráficos respeitantes à análise dos Questionários Linguísticos 
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Anexo 9 - Tabela 1 - Justificativas dos alunos para a aprendizagem de línguas
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Anexo 10 - Transcrições 

Sessão I – 14 novembro 2018 
 
(...) 
PE-AM – (...) Hoje é uma aula especial, vocês já sabem disso. 
A8 – É do Kamishibai! 
(...) 
A8 – Pode sair da frente para ver como se escreve Kamishibai? 
A1 – Aquilo é Kani ou Kami? 
PE-AM – Kami... Com M de Marta. 
A1 – Isto vai ser divertido! 
PE-AM – Já se acalmaram? Já podemos finalmente começar a aula? 
A23 – Yes... 
PE-AM – Quem é que quer relembrar o que é que é o Kamishibai? 
A19 – Eu! O Kamishibai era uma coisa que contava histórias. 
PE-AM – Era uma forma de contar histórias... 
A26 – Oriundo do Japão. 
PE-AM – Mais, características do Kamishibai? A17? 
A17 – Servia para contar histórias às pessoas pequenas... 
PE-AM – Sim. Ás crianças, aos adultos... mais? A2. 
A2 – Era feito de madeira, tinha uma parte que abria à frente e depois tinha os desenhos atrás 
e, à medida que íamos contando a história, íamos mostrando um desenho. 
PE-AM – E qual é a grande diferença entre um livro e o Kamishibai A8? 
A8 – Porque a pessoa... quem tá a ler nunca aparece. 
PE-AM – O narrador nunca aparece, sim. A1? 
A1 – Não é para ler... 
PE-AM – É para ler, temos a história por trás... mais alguém? 
A17 – É feito por várias pessoas... 
PE-AM – Esse é o que nós vamos fazer. O Kamishibai tradicional... qual é a grande diferença 
entre um livro e o Kamishibai tradicional? 
A8 – Porque num livro a leitura... o texto aparece à frente. 
PE-AM – Ok! Então, quem assiste ao Kamishibai vê o quê? 
Alunos – As imagens! 
PE-AM – Só a ilustração certo? Eu agora... há dúvidas aqui? 
Alunos – Não. 
PE-AM – Antes disto, eu vou-vos só inteirar mais uma vez... nós vamos desenvolver um 
KP, quer dizer, com várias línguas, considerando o vosso universo linguístico. Ou seja, 
aqueles questionários que vocês resolveram e que nos entregaram, eu fiz um levantamento 
desses dados, que já vos vou mostrar, e vamos desenvolver uma história, para o KP, 
considerando esses dados e considerando também um tema que já vos vou apresentar. Antes 
disso vou-vos já dar um trabalhinho de casa para a próxima semana... 
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A8 – Mas nós vamos ter aula amanhã... 
PE-AM – Mas é para a próxima semana. Para vocês trazerem de hoje a oito, na próxima 
quarta. Não é preciso escreverem nada... 
A8 – Ah. 
PE-AM – Vamos só ouvir e conversar um bocadinho sobre isso. Eu vou-vos ler uma 
autobiografia linguística... 
A8 – Que é de quem? 
PE-AM – É minha. Não vos vou ler toda porque ela é extensa. Vou-vos ler só três parágrafos 
e depois vamos conversar um bocadinho sobre ela. 
 
(Leitura da BL da PE-AM – Anexo 7) 
 
PE-AM – Comentários, o que é que eu acabei de ler? 
A8 – Uma autobiografia linguística. 
PE-AM – A minha autobiografia... 
A19 – É verdadeira? 
PE-AM – É verdadeira é. Não li toda que é um bocadinho extensa...   
 
(registo no quadro branco dos elementos constituintes da BL) 
 
(...) 
PE-AM – E onde é que eu tive mais contacto com línguas? 
A23 – Quando viajou. 
A5 – Na música! 
A22 – Nos seus colegas de outros países. 
PE-AM – Isto são só algumas ideias que eu partilhei com vocês sobre onde é que vocês 
podem encontrar registos, ou memórias, da vossa experiência linguística. Na vossa 
autobiografia, e vocês devem mais ou menos presente o que é que eu vos pedi no 
questionário,  vocês partilharam quais eram as línguas que vocês falavam, e vocês e a 
família; quais eram as línguas com que tinham tido contacto e em que contexto... as línguas 
que tinham aprendido ou que estavam a aprender; as línguas que gostariam de aprender e 
porquê. Recordam-se?  
Isto são só alguns tópicos para vocês se guiarem para construírem a vossa biografia 
linguística. Não têm que ser estes. Estes foram os meus, podem ser outros ok? Vocês agora 
vão fazer uma reflexão, considerando também o questionário que responderam, uma 
reflexão mais profunda, e tentar organizar um texto autobiográfico ao nível da vossa 
aprendizagem das línguas. Pode ser? 
(...) 
PE-AM – Eu disse que tinha trazido o quê? 
A8 – Aquilo das línguas. 
A1 – O universo linguístico. 
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PE-AM – Eu estive a ler os vossos questionários, analisei-os e cheguei a algumas conclusões 
curiosas. Mas preciso que vocês me ajudem a analisá-los. 
(...) 
PE-AM – (...) estive a analisá-los e cheguei a algumas curiosidades. Este é só um dos 
gráficos. Para este gráfico nós temos, à semelhança dos outros, várias cores, cada uma para 
uma língua diferente. Línguas que me acompanham, que conclusões podemos tirar da análise 
deste gráfico? 
A13 – Que há várias espécies raras nesta turma. 
PE-AM - Oh A13, olha que comentário... Espécies raras... o que é isso de espécies raras? 
A13 – Porque há várias pessoas que falam diversas línguas. 
PE-AM – Então e isso são espécies raras? Não temos que ser todos iguais. 
A13 – Pois não. 
(...) 
PE-AM – Quer dizer que a maior parte das pessoas desta sala fala... 
Alunos – Português de Portugal.   
(...) 
PE-AM – Então no segundo gráfico, Línguas que estou a aprender ou que aprendi.  
(...) 
PE-AM – Qual é a língua mais... 
Alunos – Inglês. 
(...) 
PE-AM – Contacto com outras línguas. (...) querem ver? Eu já tive contacto com o chinês e 
nunca fui à China. 
A13 – Eu também! Eu também já fui a um restaurante chinês. 
PE-AM – Não precisamos de ir aos países pra termos contacto com as línguas. 
(...) Línguas que gostaria de aprender... (...) aos que responderam inglês como a línguas que 
mais gostariam de aprender, vocês recordam-se que justificações deram? A26. 
A26 – Eu pus inglês porque quando fosse viajar era mais fácil de falar. 
PE-AM – Porquê? 
A16 – Porque o inglês é a língua universal. 
A23 – Foi o que eu disse. 
A19 – Eu meti inglês porque pode-se falar em todos os países. 
(...) 
A8 – Eu meti inglês porque quero ter boas notas a inglês. 
(...) 
PE-AM – Regra geral, os que disseram que queriam aprender inglês, justificaram dizendo 
que era a língua universal, que se viajassem seria mais fácil de comunicar... Mas será que é 
assim? 
Alunos – Não. 
A14 – Você pode ir à China e começa a falar inglês e eles não entendem nada.  
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PE-AM – Regra geral, vocês dão mais importância ao inglês por ser a língua mais falada, 
que se fala em todo o lado... nós agora vamos refletir um bocadinho sobre isto. Eu trouxe 
um vídeo... 
(...) 
 
(visionamento do vídeo) 
 
PE-AM – O que é que foi falado neste vídeo? 
A26 – Que se desrespeitarmos uma língua, também desrespeitamos a cultura desse país. 
A17 – Nenhuma das línguas é mais importante. 
A23 – Por uma pessoa falar pior não quer dizer que essa pessoa seja pior. Temos que aceitar 
as diferenças. 
(...) 
A2 – A diversidade de línguas que existem é que torna as línguas interessantes. 
A22 – Nenhuma língua é mais bonita que outra e cada pessoa tem o seu sotaque, a sua forma 
de pronunciar, a sua cultura e a língua define um pedaço dessa pessoa. Por isso, ao 
rejeitarmos a língua dessa pessoa é quase como se a tivéssemos a rejeitar a ela. 
PE-AM – Então a língua é a nossa... 
Alunos – Cultura. 
PE-AM – É como se fosse a nossa identidade. Eu queria que vocês ficassem com esta ideia 
para o futuro. Vocês realçaram aqui aspetos fundamentais e queria que vocês pegassem nisto 
e aplicassem na vossa biografia linguística. 
(...) 
PE-AM – E isto tem tudo a ver com o Kamishibai (...). Considerando o universo linguístico 
da turma e considerando o tema e a importância das línguas, queria que começássemos a 
pensar num título para a história (...). 
A2 – As línguas com que eu contactei. 
A8 – As línguas faladas na minha turma. 
A22 – Eu e o mundo linguístico. 
A16 – Na minha janela há muitas línguas. 
A24 – Turma linguística. 
A1 – Os países que eu já fui. 
PE-AM – A1, um sinónimo para “fui”. 
A1 – Os países que eu já visitei. 
A25 – As línguas em meu redor. 
A2 – Línguas à minha porta. 
 
(votação para o título da história) 
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 Anexo 11 - Planificação da Sessão II 
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Anexo 12 - Lista de elementos da narrativa criados pelos alunos 

   

PERSONAGEM LÍNGUAS QUE FALA CARACTERIZAÇÃO 
Ana Castelhano, Inglês e PT-PT  
Paulo Borges PT-BR, Francês e Castelhano  
Robert Smith Inglês, PT-PT e Francês  
... Pierre Francês, Inglês e PT-BR  
Diogo Lopes PT-BR, PT-PT e Inglês  
Isadora Pt-BR Cabelo e olhos castanho claro  
Mickael Francês Cabelo castanho e olhos azuis 
Cristhian Xavier Castelhano Cabelo e olhos castanhos 
Bárbara PT-PT Cabelo loiro e olhos azuis 
Gato chuvisco Inglês Pelo preto e olhos azuis 
Kirbi   
Meta Knig   
Britney Inglês Tem 16 anos, é americana, cabelo loiro, pele 

morena 
Anne Francês Tem 16 anos, é francesa mas encontra-se 

atualmente em Portugal. Tem cabelo castanho. 
Cão João PT-PT Tem pelo branco, preto e castanho 
Nohelia Castelhano É venezuelana e gosta de viajar 
Mary Jane Inglês É americana e gosta de tecnologias 
Hugo Loris Francês É francês e gosta de brincar 
Cão Fluffy Inglês Gosta muito de brincar 
Gato Alcides  Gosta de dormir 
Nhe Nhe Castelhano Tem 14 anos, é alta e magra e veio da Venezuela 

com a mãe e a irmã. Desabafa com o seu animal 
de estimação. 

Porco Xom Xom  Melhor amigo de Nhe Nhe. 
Rata Mimi   
Luísa   Irmã da Letícia 
Letícia  Irmã da Luísa 
Lola PT-PT Tem 10 anos, pele clara, de estatura baixa e é 

Portuguesa. É prima da Brenda 
Brenda Inglês Tem 11 anos, alta, pele clara e de nacionalidade 

inglesa. 
Philipe PT-BR Brasileiro, branquinho e rechonchudo. É muito 

inteligente e poliglota. 
Katsha Castelhano Venezuelana, branquinha e rechonchuda. É 

muito inteligente e poliglota. 
Cátia PT-PT, PT-BR, Francês e Castelhano. Cabelo castanho e olhos verdes. Tem o sonho 

de saber falar todas as línguas que existem no 
seu colégio. Para isso precisa de aprender a falar 
inglês, algo que ainda não é capaz de fazer. 

Jéssica  É chique, loira, magra de olhos azuis e rica. 
Goza sempre com a Cátia. 

Professora Maria 
Rosa 
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Anexo 13 - Tabela fases da sequência narrativa 
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Anexo 14 - Planificação Sessão III 
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Anexo 15 - Possíveis narrativas considerando as hipóteses escritas pelos alunos 
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Anexo 16 - Planificação Sessão IV 
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Anexo 17 - Histórias criadas pelos diferentes grupos 
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Anexo 18 - História criada pela díade a título de exemplo
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 Anexo 19 - Planificação da Sessão V
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Anexo 20 - Planificação da Sessão VI 
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Anexo 21 - Fotografia do “Saco Mistério” 
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Anexo 22 - Cartas criadas pelos grupos respeitantes aos diferentes países por onde passou 
a personagem Jacinta 

Cartas do Brasil e da Índia  
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Cartas da China e dos Estados Unidos da América 
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Cartas da Venezuela e de França 
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Anexo 23 - Planificação da Sessão VII 
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Anexo 24 - Texto narrativo concluído com possíveis alterações 

José é um rapaz português de 11 anos que anda na escola como qualquer outro rapaz da 

sua idade. 

É um rapaz simpático, divertido e curioso. 

Numa manhã fria de dezembro, durante a aula de Inglês, alguém bate à porta da sala do 

6.o B: (knock-knock/truz-truz.....)  

_ Hello! May I came in? 

_ Yes, you may. 

_ Is that you Jacinta?! – exclama o José. 

_ Sim, sou eu José! Meu querido amigo. – responde a Jacinta. 

_ Está aqui um lugar. Senta-te ao pé de mim! 

O José levanta-se e pede à professora para contar uma história. 

_ Tudo começou no dia em que a Jacinta partiu... Desde que se foi embora, a Jacinta e eu 

mantivemos contacto, mas de uma forma muito especial. Sempre que a Jacinta viajava 

para um país diferente escrevia-me cartas com várias pistas para eu descobrir o local 

onde ela estava.  

A primeira carta que eu recebi foi muito especial para mim porque foi uma das muitas 

cartas que me enviou em várias línguas. A Jacinta começou por me enviar cartas com 

receitas (pão de queijo) típicas do país em que se situava.  

Estas primeiras pistas eram as mais fáceis de decifrar e as mais deliciosas, a Gabrielly até 

pediu à mãe para fazer e trouxe no outro dia para a escola!  

Carta Brasil  

“Oi, cê tá bem? Vou-lhe lançar um desafio:  

Te envio uma receita bem típica deste fantástico país onde estou, para que você possa 

descobrir qual é.  

Boa sorte José! Um beijo, Jacinta.” Colocar a receita  

_ A segunda carta que a Jacinta me escreveu foi das mais difíceis para mim... Valeu-me a 

ajuda do __________ e do _____________ que andam aqui no colégio e que viram logo 

que vinha da Índia aquela carta, de ___________ a sua cidade natal.  

Carta Índia  

“Querido amigo José, sou eu a tua amiga Jacinta. Esta última viagem foi longa! Vim por 

este meio comunicar-te que estou num país diferente e, continuando o nosso desafio, 

quero que tu o tentes adivinhar. Desta vez vou-te descrever o traje típico deste local. Boa 

sorte!  
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Um beijinho, Jacinta”  

Colocar em hindi Os trajes são principalmente vermelhos, azuis e amarelos (continuar 

com as pistas)  

_ A terceira carta que recebi, confesso que me deixou um pouco baralhado pela data em 

que foi escrita e pelo que a Jacinta me contou. Mais tarde, o _____________ explicou-me 

um pouco sobre o assunto. Dizia o seguinte:  

Carta China  

“16 de fevereiro de 2018  

Olá José! Envio-te esta carta para te dizer que estou num país muito divertido e muito 

ligado às suas tradições. Hoje, celebramos a chegada do ano novo, e eu comi (colocar 

comida típica em mandarim). Tenta montar corretamente o puzzle que te envio para 

tentares descobrir onde me encontro desta vez!  

Boa sorte! 

Um beijinho, Jacinta”  

Fazer um puzzle com imagens da celebração do ano novo chinês  

_ Pensei para mim: “Onde poderá ela estar para comemorar o Ano Novo só agora?”. Na 

quarta carta que me enviou tive um pouco mais de facilidade por causa da língua em que 

a Jacinta escreveu, porque já a conhecia, mas quase que me enganava!  

Carta USA  

“Olá José. Viajei novamente e como sempre vou dar-te pistas para descobrires onde 

estou. Agora situo-me num país incrível com celebridades de todas as áreas artísticas, 

desde o cinema à música. 

Descobre a nacionalidade e o nome da celebridade para saberes onde estou!  

Boa sorte! 

Um beijinho, Jacinta”  

Michael Jordan: 17/2/1963, Brooklyn 1, 98m  

Filhos: Marcus Jordan Chicago Bulls  

Oprah Winfrey: 29/1/1954, Kosciusko, Mississippi Casada com Stedman Graham  

Livros: What I know for sur  

Steven Spielberg: 18/12/1946, Cincinnati, Ohio Programas de TV: Tiny Toon  



 160 

Filmes: E.T. – O Extraterrestre  

_ O que eu tive que pesquisar para saber que __________ tinha 

nascido____________que ficava nos Estados Unidos da América! Ainda bem que pude 

contar com a ajuda se da Maria, sempre atenta aos pormenores.  

A penúltima carta que recebi cantava!  

Carta Venezuela  

“Hola! Estas bien? 

Soy Jacinta a tua querida amiga! 

Esta pista é, como todas as outras, para adivinhares para que país viajei desta vez. É o 

hino nacional, vê se o aprendes para podermos cantá-lo juntos quando voltar a Portugal!” 

Boa sorte!  

Um beijinho, Jacinta”  

Colocar parte do hino  

Foi difícil, confesso! Existem tantos países onde se fala castelhano que se não fosse a 

Nicole, a Natasha e o Manuel, não sei se iria conseguir decifrar. 

A última carta recebi-a há duas semanas...  

“Olá amigo José. Estou no último país desta grande viagem! A bandeira deste país tem 3 

cores: azul, branco e vermelho. Não vale ir ao Google! 

Resolve o crucigrama que inventei para te ajudar! Irás encontrar quatro monumentos e 

dois pintores muito conhecidos!  

Boa sorte! 

Um beijinho, Jacinta”  

Esta última pista deu-me que pensar! Obrigada Carolina por me teres ajudado nesta 

última parte!  

Fazer uma conclusão  
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Anexo 25 - Transcrições das entrevistas individuais 

 
Entrevista A4 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A4 – “Francesa.” 
Nacionalidade dos pais A4 – “Portuguesa.” 
Nacionalidade dos avós A4 – “Portugueses também.” 
Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

A4 – “Dois anos. Vai fazer dois anos.” 

 
 
 
Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A4 – “Francês, muito francês por causa da 
minha irmã.” 
PE-AM – “Por causa da tua irmã porquê?” 
A4 – “Porque a minha irmã mais nova fala 
português por causa da escola, mas nós falamos 
muito francês para ela manter as duas línguas.” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

(PT-PT e francês) A4 – “Na escola e às vezes 
com os pais.” 
PE-AM – “E o francês é em casa?” 
A4 – “Sim.” 

 
 
 
Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

A4 – “Humm... Sim. [...] Eu às vezes misturo 
as palavras por exemplo, quando estou a falar 
com a minha irmã eu falo em português só que 
depois eu às vezes, eu bloqueio a falar em 
português, digo palavras em português e às 
vezes vou misturar com o francês e a frase fica 
com palavras em português e em francês.” 
 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

Resposta dada anteriormente 

 
 
 
Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

 (castelhano) A4 – “Sim.” 
 (PT-BR) A4 – (acena afirmativamente com a 
cabeça) 
(inglês) A4 – “É só por causa da escola mesmo. 
E a minha mãe também fala um bocado de 
inglês.” 
PE-AM – “E em casa, fala inglês a mãe?” 
A4 – “Não.” 

 
 
 
 
De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

A4 – “Então... isso... é... os meus pais, desde 
que eu fui pequena, eu estava em França na 
escola e falava sempre francês. Mas os meus 
pais queriam que eu “mantesse” as duas 
línguas porque mais tarde eles queriam vir para 
cá, já tinham essa ideia. E então eles 
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mantinham as duas línguas como estão a fazer 
agora com a minha irmã.” 
PE-AM – “Ok. E tu pensas em francês?” 
A4 – “Por exemplo... o alfabeto sim.” 
PE-AM – “E se eu te fizer uma questão 
qualquer, tu pensas em português ou pensas 
primeiro em francês?” 
A4 – “Francês, sempre.” 
PE-AM – “E sonhas em francês também?” 
A4 – “Não.” (risos) 

 
 
 
 
 
 
Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

A4 – “Sempre tinha aquela coisa de falar com 
os meus pais francês mas...” 
PE-AM – “Mas não podias. O que é que se 
alterava? Como é que tu te sentias?” 
A4 – “Por um lado mal porque eu gosto muito 
de francês mas...” 
PE-AM – “Porque é que gostas muito de 
francês?” 
A4 – “Porque eu... eu nasci lá e a França para 
mim... foi o meu país... eu nasci lá.” (a aluna 
comoveu-se neste momento) 
PE-AM – “Mas vieste há dois anos. Vieste 
relativamente... ou seja, eras muito pequenina 
quando lá estavas... tens saudades?” 
A4 – “Tenho.” 
PE-AM – “Nota-se.”  

O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A4 – “Não sei.” 

 
 
 
 
 
 
E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(castelhano) A4 – “Eu gosto muito dessa 
língua! E agora, nós temos um apartamento, e 
nós estamos a vende-lo. E tem umas pessoas 
espanhóis. E quando eu oiço a minha mãe a 
falar em espanhol é muito engraçado.” 
(PT-BR) A4 – “É... eu adoro o sotaque.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A4 – “Não sei... eu sempre gostei. Foi assim...” 
(inglês) A4 – “Por causa da escola... Por 
exemplo eu... Temos a A20 da nossa turma.” 
PE-AM – “Mas gostas?” 
A4 – “Gosto.” 
(PT-PT) A4 – “Também gosto por causa dos 
meus avós e assim... costumo falar com eles 
português.” 
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Entrevista A7 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A7 – “Brasileira. Na verdade, tenho dupla 

nacionalidade. Portuguesa e brasileira.” 
Nacionalidade dos pais A7– “A do meu pai é venezuelana e da minha 

mãe é brasileira.” 
Nacionalidade dos avós A7 – “Tanto da parte do pai como da parte da 

mãe é portugueses.” 
Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

A7 – “Hmmm... Desde o 1.º ano... vai fazer 6 
anos.” 

Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A7 – “Português de Portugal.” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

(PT-BR) A7 – “Às vezes a minha mãe fala 
comigo uma coisa e eu respondo-lhe em 
português do Brasil.” 
PE-AM – “E o espanhol?” 
A7 – “Não uso.” 

Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

A7 – “Sim.” 
PE-AM – “Dá-me um exemplo.” 
A7 – “Por exemplo, às vezes estou a falar com 
a minha mãe e a minha mãe diz alguma coisa e 
eu utilizo alguma gíria do Brasil. estou a falar 
em português de Portugal e utilizo uma gíria do 
Brasil.” 
PE-AM – “Na escola... utilizas 
maioritariamente...” 
A7 – “O português de Portugal.” 
PE-AM – “Se um professor te fizer uma 
pergunta... tens de pensar antes de responder. 
Tu pensas em que língua?” 
A7 – “Em português de Portugal.” 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

A7 – “Português de Portugal uso sempre com 
os meus amigos. E em casa, por vezes, uso o 
português do Brasil.” 

Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

(castelhano) A7 – “Sim percebo.” 
PE-AM – “Francês falas?” 
A7 – “Não.” 
PE-AM – “E percebes?” 
A7 – “Não.” 
PE-AM – “Inglês falas?” 
A7 – “Não, mas percebo um pouco.”  

De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

A7 – “Quando… porque os meus avós, como 
eles nasceram aqui, eles já têm o sotaque de 
português de Portugal. Então, como eu nasci no 
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Brasil, os meus avós sempre falaram o 
português de Portugal.” 

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

PE-AM – “[…] que dizia que tinhas que deixar 
de falar português. Como é que te ias sentir?” 
A7 – “Mal, porque eu não quero deixar de falar 
português.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A7 – “Porque é já uma língua com que eu vivo 
há muito tempo. Então…” 
PE-AM – “Independentemente se é o português 
de Portugal ou o português do Brasil?” 
A7 – “Independentemente.” 
PE-AM – “E se pudesses escolher deixar de 
falar uma delas?” 
A7 – “O português de Portugal.” 
[...] 
PE-AM – “Mas o que é que se alteraria em ti se 
fosses obrigada a deixar de falar português do 
Brasil?” 
A7 – “Não sei... [...] é proibido?” 
PE-AM – “É proibido, não podes. O que é que 
muda em ti?” 
A7 – “A minha forma de viver, porque eu 
convivo muito com as gírias do Brasil.” 
PE-AM – “Ok... e mais?” 
A7 – “Falar com a minha mãe... às vezes...” 
PE-AM – “Estás-te a comover.” 
A7 – “Sim.” (risos) 

O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A7 – “Não sei, acho... acho que eles gostam 
e...” 
PE-AM – “Ainda te lembras do Brasil?” 
A7 – “Sim.” 
[...] 
PE-AM – “E tens saudades? Lembras-te?” 
A7 – “Muito!” 
PE-AM – “Tens saudades de quê?” 
A7 – “Da minha casa, dos meus amigos. 
Porque, lá no Brasil, é todas as casas mais ou 
menos juntas então, tem uma casa e, por 
exemplo, numa esquina, já é a casa duma 
amiga.”  

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(castelhano) A7 – “Uma língua bonita assim... 
porque o meu pai ainda tem sotaque do 
espanhol.” 
(PT-PT) A7 – “Uma língua também bonita e já 
convivo com ela há muito tempo.” 
(francês) A7 – “Nunca tive assim contato...” 
[...] 
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(inglês) A7 – “O inglês eu gosto muito dessa 
língua [...] porque se eu quiser ir para um outro 
país, normalmente a língua assim usada 
também é o inglês.” 

 
Parte II 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 
 

[...] 
A7 – “Representaram.” 
PE-AM – “Como?” 
A7 – “Hmmm... ai meu Deus... Quando 
foi a parte do Brasil escreveram lá do pão 
de queijo, das receitas, e isso já foi...” 
[...] 
A7 – “(...)E do português de Portugal 
também.” 
PE-AM – “Dá-me um exemplo em que 
viste representado o português de 
Portugal.” 
A7 – “Ai agora... no início tavam na aula 
de inglês mas também estavam a falar 
português...” 
[...] 

De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 
línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

A7 – “Não sei.” 
PE-AM – “Achas que as línguas 
estiveram intimamente ligadas com as 
respetivas culturas, ou não?” 
A7 – “Acho.” 
PE-AM – “Como?” 
A7 – “Por exemplo, na Índia, os trajes 
são muito diferentes dos que nós usamos 
no dia a dia...” 
[...]  

Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A7 – “Vi!” 
PE-AM – “Como?” 
A7 – “Através da gastronomia e através 
de... na carta ter mais ou menos escrito a 
forma do Brasil.” 

O que terias feito de diferente? 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
 
 
 
O que mais gostaste e menos? 

A7 – “Nada.” 
 
A7 – “Com o projeto... eu aprendi... eu 
não sabia que na Índia usava esses trajes, 
então eu aprendi os trajes da Índia e... os 
jogadores de basquete...” 
 
A7 – “De desenhar...” 
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PE-AM – “E o que é que gostaste menos 
de fazer?” 
A7 – “Não sei... acho que nada.” 

 
A aluna não realizou a BL solicitada.  
 
PE-AM – “Se eu te pedisse para falares um bocadinho sobre a tua biografia linguística ou 
da língua, da importância da língua, o que é que tu me dirias?” 
A7 – “Ai não sei...” 
PE-AM – “A língua é importante?” 
A7 – “É.” 
PE-AM – “Porquê?” 
[...] 
A7 – “É importante para mim porque eu nasci no Brasil e então, a maior parte da minha 
vida, eu convivi com pessoas brasileiras e isso é muito importante para mim.”  
PE-AM – “Porquê?” 
A7 – “Eu não vou conseguir explicar...” 
PE-AM – “Achas que uma língua, qualquer que ela seja, define uma pessoa?” 
A7 – “Acho...” 
PE-AM – “Porque é que ela é tão importante para definir uma pessoa?” 
A7 – “Porque mostra que a pessoa veio daquele país, mostra que a pessoa é importante da 
forma que ela é.” 
 
 
 
Entrevista A14 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A14 – “Portuguesa” 
Nacionalidade dos pais A14 – “Portugueses” 
Nacionalidade dos avós A14 – “Portugueses” 
Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

Não se aplica 

Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A14 – “Português” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

A14 – “É só português.” 

Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

Não se aplica 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

Não se aplica 

Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

PE-AM – “Não falas castelhano, francês, 
português do Brasil ou inglês, mas entendes 
quando alguém fala essa língua contigo?” 
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A14 – “Depende, umas vezes sim outras vezes 
não.” 
PE-AM – “Em qual dessas línguas tens uma 
maior dificuldade de compreensão?” 
A14 – “Acho que… o inglês.” 

De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

Não se aplica 

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

A14 – “Não.” 
 

O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A14 – “Não sei...” 

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(castelhano) A14 – “Acho que é engraçado.” 
PE-AM – “Achas engraçado? Porquê?” 
A14 – “Porque às vezes gosto de ouvir os 
espanhóis a falar e acho engraçado e 
compreendo.” 
(PT-BR) A14 – “Também é engraçado porque 
tenho uns primos da minha mãe que andam no 
Brasil. Então, eles às vezes e brincamos.” 
(francês) A14 – “Do francês é mais 
complicado... Tenho três primos que só falam 
francês e eu não compreendo nada.” 
PE-AM – “Mas o que é que achas da língua?” 
A14 – “Hmmm… acho que é fácil mas ao 
mesmo tempo é difícil.” 
[...] 
(inglês) A14 – “O inglês compreendo o 
vocabulário que aprendi e... é engraçado 
porque temos que dobrar a língua toda e isso 
confunde-me.” (risos) 

 
Parte II 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 
 

A14 – “Estiveram bem representadas e 
gostei da ideia.” 

De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 
línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

A14 – “Estão bem relacionadas [...] por 
exemplo, no português do Brasil, 
primeiro deu uma pista em brasileiro para 
adivinhar em que país estava.” 
[...]  
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Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A14 – “Sim... [...] Não me lembro.” 

O que terias feito de diferente? 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
 
 
 
 
O que mais gostaste e menos? 

A14 – “Diferente… […] não fazia nada 
porque está bom.” 
 
A14 – “Aprendi muitas coisas 
divertidas.” 
PE-AM – “Como por exemplo o quê?” 
A14 – “Como fazer, por exemplo, a 
receita, que não conhecia. ”[...] 
 
A14 – “O que mais gostei foi trabalhar 
em grupo e termos feito tudo bem e o 
mais rápido possível e direitinho.” 

 
A aluna não realizou a BL 
 
PE-AM – “Agora vou-te pedir que me dês a tua opinião sobre o que é a língua e a 
importância da língua para ti.” 
A14 – “Para mim a língua... a língua portuguesa é importante porque sem a língua 
portuguesa, pronto, sem o português, nós não conseguiríamos comumicar, nem brincar, 
nem falar com os colegas. E acho que é muito importante. Nem para ler, nem escrever...” 
PE-AM – “E só a língua portuguesa?” 
A14 – “Também o inglês, para os trabalhos para algumas pessoas falarem, o francês 
também...” 
 
 
Entrevista A17 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A17 – “Portuguesa.” 
Nacionalidade dos pais A17 – “O meu pai tinha nacionalidade 

brasileira, mas agora tem nacionalidade 
portuguesa. A minha mãe tem nacionalidade 
portuguesa.” 

Nacionalidade dos avós A17 – “Nacionalidade portuguesa. Mas do pai 
é brasileira.” 

Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

A17 – “Morei sempre em Portugal.” 

Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A17 – “Português.” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

Não se aplica 
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Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

Não se aplica 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

Não se aplica 

Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

(castelhano) A17 – (acena negativamente com 
a cabeça) 
(francês) A17 – “Não.” 
(PT-BR) A17 – “Sim.”  
(inglês) A17 – “Sim.”  
  

De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

Não se aplica  

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

A17 – “Não.” 
PE-AM – “Não? Se fosses obrigado a falar 
outra língua que não português? Continuavas 
igual?” 
A17 – “Sim.”  

O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A17 – “Pensam que é uma língua difícil de 
aprender.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A17 – “Não sei...” 
PE-AM – “Como é que sabes que eles pensam 
que é...” 
A17 – “Porque pergunto à minha tia, que fala 
com o meu tio inglês, e o meu tio dizia à minha 
tia que o português era uma língua difícil de 
aprender.” 

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(castelhano) A17 – “Acho que é uma língua 
como as outras. Igual.” 
PE-AM – “Igual, como as outras? Explica-me 
um bocadinho melhor essa ideia.” 
A17 – “Hmmm... português falamos normal... 
depois o espanhol também e em todas as 
línguas...” 
PE-AM – “Então tens a mesma opinião face ao 
português do Brasil, ao francês e ao inglês? 
São todas normais?” 
A17 – “Sim.”  

 
 
Parte II 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 
 

A17 – “Vi.” 
PE-AM – “De que forma? Como é que 
elas apareciam representadas?”  
A17 – “Elas apareciam representadas por 
personagens.” 
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De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 
línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

O aluno tomou como elemento a história 
de apresentação do Kamishibai 
Plurilingue (“A coroa de Nya Nya”) e 
não a desenvolvida pela turma.  

Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A17 – “Vi [...] vi... como as outras [...] 
através de personagens.” 

O que terias feito de diferente? 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
 
 
O que mais gostaste e menos? 

A17 – “Estava bem como estava.” 
 
A17 – “Aprendi que todas as línguas são 
iguais e que ninguém é diferente de nós.” 
 
A17 – “Foi de participar.” 
PE-AM – “E menos?” 
A17 – “Nada.” 

 
Pergunta relacionada com a BL que o aluno escreveu 
 
PE-AM – “Se eu agora te pedisse para voltares a escrever esta biografia linguística, ou 
escreveres uma nova, o que é que tu acrescentarias ou retirarias? O que é que farias de 
diferente?” 
A17 – “Retiraria esta parte aqui.” 
PE-AM – “Só? E se relacionasses com o projeto que desenvolveste?” 
A17 – “As mesmas coisas.” 
PE-AM – “As mesmas coisas? Só retiravas esta última frase.” 
A17 – “Sim.” 
PE-AM – “Podes ler por favor a parte que retiravas?” 
[...] 
A17 – “Não é fixe. Fim.” 
 
Entrevista A24 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A24 – “Venezuelana” 
Nacionalidade dos pais A24 – “Venezuelanos também” 
Nacionalidade dos avós A24 – “Por parte da mãe são venezuelanos e 

por parte do pai são portugueses.” 
Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

A24 – “Nove meses mais ou menos.”  

Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A24 – “Português e espanhol.” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

(PT-PT) A24 – “Fora de casa e em casa.” 
PE-AM – “Fora de casa onde?” 
A24 – “Na escola, na rua...” 
PE-AM – “E em casa em que circunstâncias ou 
com quem?” 
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A24 – “Humm... depende... com a minha mãe e 
com o meu pai.” 
PE-AM – “E o castelhano?” 
A24 – “O castelhano é mais na casa [...] com a 
minha irmã.” 

Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

A24 – “Às vezes...” 
PE-AM – “Dá-me um exemplo.” 
A24 – “Eu às vezes confundo umas palavras. 
Estou a falar em português e de repente digo 
uma palavra em espanhol.” 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

PE-AM – “E, por exemplo, aqui na escola? 
Falas português maioritariamente?” 
A24 – “Sim.” 
PE-AM – “Se um professor te fizer uma 
pergunta tu, antes de responderes, pensas em 
português ou pensas em espanhol?” 
A24 – “Em português.” 

Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

PE-AM – “Não falas francês?” 
A24 – “Não.” 
PE-AM – “Mas percebes quando alguém fala 
essa língua contigo?” 
A24 – “Mais ou menos.” 
PE-AM – “Português do Brasil também não 
falas mas entendes quando alguém fala contigo 
essa língua?” 
A24 – “Sim.” 
PE-AM – “E inglês falas?” 
A24 – “Falo.” 
PE-AM – “Em que circunstâncias?” 
A24 – “Humm... é mais nas aulas de Inglês.” 
PE-AM – “Então entendes quando alguém fala 
essa língua contigo?” 
A24 – (acena afirmativamente com a cabeça) 

De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

A24 – Eu estive num curso, na Venezuela, 
antes de eu vir cá para Portugal. 
PE-AM – “Foi a primeira vez que tiveste 
contacto?” 
A24 – “Sim. Não! A minha avó falava 
português.” 
PE-AM – “E tu percebias? 
A24 – “Mais ou menos.” 

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

A24 – “Nada... era só falar português.” 
PE-AM – “E se tivesses que deixar de falar 
português também?” 
A24 – “Falava inglês.” (risos) 
PE-AM – “Não havia problema, não mudava 
nada?” 
A24 – “Não.” 
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O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A24 – “Não sei...” 

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(PT-BR) A24 – “Eu gosto quando as pessoas 
falam português do Brasil” (entusiasmo na 
resposta) 
PE-AM – “Porquê?” 
A24 – “Gosto do sotaque.” 
(PT-PT) A24 – “Também. É fixe.” 
PE-AM – “O que é que difere entre um e 
outro?” 
A24 – “Porque o português do Brasil... Eu 
percebo mais o português de Portugal do que o 
português do Brasil.” 
[...] 
PE-AM – “Hás-de gostar do português do 
Brasil por causa de determinado aspeto e do 
português de Portugal por causa de outro...” 
A24 – “Português de Portugal porque eu falo 
sempre. Eu gosto de falar com as pessoas o 
português.” 
(francês) A24 – “Eu gosto do francês só que 
ainda não sei falar.” 
PE-AM – “Então e gostas porquê?” 
A24 – “Porque a minha tia vive no Canadá.” 
(inglês) A24 – “Eu adoro english!” (risos) 
PE-AM – “Ai sim? Porquê?” 
A24 – “É uma das minhas línguas preferidas e 
eu aprendi... eu tive em cursos, na escola era 
muito boa a inglês e sempre foi uma disciplina 
que eu gostei muito.” 
PE-AM - “Mas há qualquer coisa que te faz 
gostar muito do inglês... o que é que é?” 
A24 – “Porque... quando eu vou para os 
Estados Unidos eu gosto da língua... eu falo o 
inglês e também, a maioria dos famosos, falam 
inglês.” 
(castelhano) A24 – “Também...” 
PE-AM – “Destas línguas todas, se pudesses 
escolher uma, qual é que escolhias?” 
A24 – “Inglês.” 

 
Parte II 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 

A24 – “Estavam representadas... no 
chaveiro, nas chaves.” 
PE-AM – “Só?” 
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 A24 – “Também, eu acho que alguns 
textos estavam, tinham ao menos uma 
palavra naquela língua.” 

De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 
línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

A24 – “Hmmm...” 
PE-AM – “Por exemplo, na viagem à 
Venezuela, achas que a língua, o 
castelhano, e a cultura venezuelana 
apareceram representadas de uma forma 
relacional? Estavam relacionadas?” 
A24 – “Sim.”  

Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A24 – “Sim [...] Porque punham a 
bandeira da Venezuela e falaram, acho 
que foi, de músicos.” 

O que terias feito de diferente? 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
 
 
O que mais gostaste e menos? 

A24 – “Nada.” 
 
A24 – “Que temos de tratar todas as 
pessoas por igual, sem importar da 
nacionalidade que sejam.” 
 
PE-AM – “E o que é que mais gostaste 
de fazer?” 
A24 – “... desenhar.” 
PE-AM – “E menos?” 
A24 – “Foi escrever.” (risos) 

 
Pergunta relacionada com a BL que a aluna escreveu 
 
PE-AM – “Lembras-te de ter escrito isto?” 
A24 – “Sim.” 
PE-AM – Se eu te pedisse que reescrevesses ou escrevesses uma nova, o que é que tu 
alterarias? 
A24 – “... Eu acho que não alterava nada.” 
PE-AM – “Depois do projeto feito?” 
A24 – “Se calhar metia que eu fiz um projeto que era muito importante e que participámos 
num concurso do Kamishibai e falámos de línguas diferentes.” 
PE-AM – “E porque é que o projeto era importante?” 
A24 – “Porque era para uma competição.” 
 
 
Entrevista A25 
 
Parte I  
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A25 – “Venezuelana” 
Nacionalidade dos pais A25 – “Também.” 
Nacionalidade dos avós A25 – “Os paternos são portugueses e os 

maternos venezuelanos.” 
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Há quanto tempo estás em 
Portugal? 

A25 – “Hmmm... vou fazer dois anos.” 

Que língua (s) utilizas para 
comunicar em casa? 

A25 – “Espanhol.” 
PE-AM – “Só?” 
A25 – “Com os familiares aqui em Portugal 
português. Os que estão na Venezuela falo 
espanhol.” 

Em que circunstâncias usas o 
português de Portugal? E o 
(castelhano; francês; português do 
Brasil; inglês) 

Resposta em cima 

Usas, por vezes, as duas línguas 
em simultâneo? 

A25 – “Às vezes, acontece muito.” (sorriso) 
PE-AM – “Em que circunstâncias?” 
A25 – “Quando tento falar espanhol e não sei 
coisas, eu falo espanhol algumas e depois 
também falo português.” 

Quando é que usas uma e usas a 
outra? 

 

Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

(inglês e francês) A25 – “Inglês algumas 
coisas, francês não.”  

De que forma tiveste contacto com 
a língua portuguesa? 

A25 – “Pelos meus familiares.” 
PE-AM – “Pelos avós?” 
A25 – “Sim.” 

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas 
que alguma coisa se vai alterar em 
ti? O quê? 

A25 – “Não.” 
PE-AM – “Não? Eras à mesma a mesma A25?” 
A25 – “Sim.” 

O que achas que os outros 
pensam sobre a tua língua 
materna? 

A25– “Não sei porque nunca ninguém...” 
PE-AM – “Manifestou nenhuma...” 
A25 – “Não.” 

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(PT-PT) A25 – “Eu gosto muito! É uma língua 
muito interessante. Não é assim tão diferente 
do espanhol. A única diferença que eu vejo 
assim é que na Venezuela umas palavras usam-
se para várias coisas e aqui não, aqui é mais 
específico.” 
 (PT-BR) A25 – “Por acaso é uma língua que 
eu gosto muito, acho-a muito interessante 
hmmm... e sim, às vezes falo e é a brincar com 
a minha irmã ou assim.” 
PE-AM – “E sobre o francês e o inglês?” 
A25 – “O inglês também é uma língua que eu 
gosto, não gosto muito porque acho que é uma 
língua muito complicada para eu aprender. E o 
francês para mim é uma língua muito 
engraçada, porque também tenho família em 
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França e, normalmente, eu oiço as pessoas a 
falar francês...” 

 
Parte II 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 
 

A25 – “Hmmm...” 
PE-AM – “Achas que elas apareceram, 
não apareceram? Se estavam bem 
representadas? De que forma?” 
A25 – “A língua do espanhol achei que 
sim, que não esteve muito descrita no 
Kamishibai, mas... porque... ou seja, nem 
eu, nem a A24 pusemos a escrever... 
Primeiro porque eu já não me lembro 
muito bem como se escreve e... pronto, 
mas... nessa parte o Kamishibai havia 
coisas dos países. Não como se fala, mas 
coisas típicas dos países e assim.” 

De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 
línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

A25 – “Sim.”  

Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A25 – “Vi. Porque o hino nacional é uma 
coisa que se usa muito na Venezuela. Nos 
colégios, de manhã, sempre cantamos o 
hino antes de entrar nas aulas.” 

O que terias feito de diferente? 
 
 
 
 
 
 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
 
 
O que mais gostaste e menos? 

A25 – “Hmmm... eu, em si, se calhar 
tivesse... não sei... esforçado mais...  
[...] tivéssemos escrito mais em espanhol, 
tivéssemos escrito mais em inglês e assim 
para que representasse mais os países.” 
 
A25 – “Aprendi mais sobre as culturas de 
outros países, neste caso França, Brasil e 
América... também nos ajudou a falar 
com os indianos que estão aqui e 
assim...” 
A25 – “Gostei que trabalhássemos com 
línguas que estavam na nossa sala e fora 
da nossa sala e de estarmos todos 
interessados no trabalho e a trabalhar em 
conjunto.” 
PE-AM – “E menos? Há alguma coisa 
que não tenhas gostado tanto?” 
A25 – “Não.” 

 
Pergunta relacionada com a BL que a aluna escreveu 
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PE-AM – “Alteravas alguma coisa? Acrescentavas, retiravas, fazias de outra forma?” 
A25 – “Humm... se calhar acrescentava coisas. Acrescentava que, ou seja...” 
PE-AM – “Dá-me um exemplo de uma frase ou de um parágrafo...” 
A25 – “Acrescentava que não é assim tão difícil estar longe do teu país.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A25 – “Porque quando te dás conta que é assim que vais viver... aceitas que já não vais lá. 
Mesmo que eu todos os dias queira voltar para lá, mesmo com a situação que esteja eu... 
pronto, sei que se volto para lá vai ser daqui a muitos anos porque é muito difícil eu voltar 
para lá. Mas, o que me mais me interessa, é voltar a ver a família de lá que, quase 
nenhuma, já está lá. [...]” 
 
 
Entrevista A26 
 
Parte I 
 

Questões Respostas 
Nacionalidade A26 – “Portuguesa.” 
Nacionalidade dos pais A26 – “O pai é português e a mãe 

venezuelana.” 
Nacionalidade dos avós A26 – “Portugueses.” 
Há quanto tempo estás em Portugal? PE-AM “Sempre viveste em Portugal?” 

A26 – “Sim” 
Que língua (s) utilizas para comunicar 
em casa? 

A26 – “Português” 

Em que circunstâncias usas o português 
de Portugal? E o (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) 

Não se aplica 

Usas, por vezes, as duas línguas em 
simultâneo? 

Não se aplica 

Quando é que usas uma e usas a outra? Não se aplica 
Não falas (castelhano; francês; 
português do Brasil; inglês) mas 
entendes quando alguém fala essa 
língua? 

A26 – “Às vezes entendo outras vezes 
não.” 
PE-AM – “Qual é a língua que tens maior 
facilidade em compreender?” 
A26 – “O castelhano.” 

De que forma tiveste contacto com a 
língua portuguesa? 

Não se aplica 

Se deixares de falar (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês), achas que 
alguma coisa se vai alterar em ti? O 
quê? 

PE-AM – “Se tivesses de deixar (...) de 
falar português achas que alguma coisa 
em ti se alteraria?” 
A26 – “Não sei...” 
PE-AM – “Pensa lá... eras obrigado. 
Tinhas que deixar de falar português para 
falares outra língua qualquer.” 
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A26 – “Acho que ia ser muito difícil 
assim de um momento para o outro mas, 
com o treino, acho que chegava lá.” 
PE-AM – “E tu, enquanto A26, mudava 
alguma coisa em ti?” 
A26 – [hesitação] 
PE-AM – “Achas que perdias ou 
ganhavas alguma coisa?” 
A26 – “Talvez perdia pelo facto de não 
saber falar logo ao princípio com os 
amigos... sentia-me mais isolado.” 

O que achas que os outros pensam 
sobre a tua língua materna? 

A26 – “Acho que pensam de uma 
maneira positiva.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A26 – “Porque... [hesitação] não falo 
mal. Só que às vezes confundo as letras 
das palavras.” 

E tu? O que achas do (castelhano; 
português do Brasil; português de 
Portugal; francês; inglês)? 

(castelhano) A26 – “Acho que é uma 
língua divertida.” 
PE-AM – “Porquê?” 
A26 – “A forma como se pronuncia, a 
rapidez que se fala.” 
(PT-BR) A26 – “Também gosto (...) 
especialmente porque muitos youtubers 
falam essa língua.” 
(francês) A26 – “Não gosto muito (...) Eu 
não gosto muito de França... tem a ver 
um bocado com o futebol.” 
PE-AM – “Então relacionas a língua com 
o futebol é isso? 
(A26 acena afirmativamente com a 
cabeça). 
(inglês) A26 – “Inglês... mais ou menos a 
falar. Às vezes umas palavras são fáceis, 
outras difíceis, mas, no geral, tenho 
algumas dificuldades.” 

 
 
 
 

Questões Respostas 
De que forma viste as línguas que falas 
ou conheces representadas no projeto 
que desenvolvemos? 
 
 

(A26 manifesta entusiasmo a responder) 
A26 – “Vi que em cada trabalho de cada 
país e notava-se qual era a língua.” 

De que modo, no projeto que 
desenvolvemos (KP), achas que as 

A26 – “Pelo desenho.” 
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línguas estão relacionadas com as 
culturas? 

PE-AM – “E achas que conseguimos 
captar essa relação” 
A26 – “Sim (...) na lanterna e no dragão 
da China.” 

Viste a tua cultura representada no 
projeto que desenvolvemos? De que 
forma? 

A26 – “Não.” 

O que terias feito de diferente? 
 
O que achas que aprendeste com o 
projeto? 
 
O que mais gostaste e menos? 

A26 – “Acho que nada.” 
 
A26 – “Aprendi algumas culturas, 
costumes, alguns trajes...” 
 
A26 – “Trabalho em grupo.” (gostou 
mais) 
(...) não gosto muito quando estamos a 
trabalhar e estamos sempre a falar e não 
fazemos nada.” (respetivamente ao 
trabalho de grupo) 

Pergunta com base na BL escrita pelo aluno. 
 
PE-AM – “Achas que a língua faz parte da cultura de um país?” 
A26 – “Faz.” 
PE-AM – “Porquê? 
A26 – “Porque a cultura de um país eu acho que é tudo o que está no país. E a língua que é 
falada nesse país faz parte do país.” 
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Anexo 26 - Produto final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“A pequena surpresa” 
 
 
 
José é um rapaz de 11 anos que anda na escola como qualquer outro rapaz da sua 

idade. 
É um rapaz simpático, divertido e curioso. 

1 
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Numa manhã fria de dezembro, durante a aula de Inglês, alguém bate à 
porta da sala... 

 
 

- Hello! May I came in? – pergunta uma menina. 
- Yes, you may. – responde a professora. 

 
- Is that you Jacinta?! – exclama o José. 

- Sim, sou eu José! Meu querido amigo. – responde a Jacinta. 
- Está aqui um lugar. Senta-te ao pé de mim! 

2 3 



 182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O José levanta-se e pede à professora para contar uma história. 
- Tudo começou no dia em que a Jacinta partiu... desde que se foi embora, a 

Jacinta e eu mantivemos contacto, mas de uma forma muito especial. Sempre 
que a Jacinta viajava para um país diferente escrevia-me cartas com várias 

pistas para eu descobrir o local em que ela estava. 

A primeira carta que eu recebi foi muito especial para mim porque foi 
uma das muitas que me enviou em várias línguas. A Jacinta começou por 

me enviar cartas com receitas típicas do país em que se situava. Estas 
primeiras pistas eram as mais fáceis de decifrar e as mais deliciosas! A 

  até pediu à mãe para fazer e trouxe no outro dia para a escola. – 
concluiu o José. 

4 5 
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A segunda carta que a Jacinta me escreveu foi das mais difíceis para 
mim... Valeu-me a ajuda do      e do             que andam aqui 
na escola e que viram logo que vinha da Índia aquela carta, de 
Bangladesh a sua cidade natal. 
“Namaste José. Esta última viagem foi longa! Estou agora num país 
diferente e, continuando o nosso desafio, quero que tu o tentes 
adivinhar. Desta vez vou-te descrever o traje típico deste local! 

 (shubhakaamanaen) Um beijinho, Jacinta.” 

 
 

“Oi José, cê tá bem? Vou-lhe lançar um desafio: Te envio uma 
receita bem típica deste fantástico país onde estou, para que você 

possa descobrir qual é. Boa sorte amigo! 
Um beijo, Jacinta.” 

6
 

7
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- A terceira carta que recebi confesso que me deixou um pouco baralhado pela 
data em que foi escrita. Mais tarde o                explicou-me um pouco sobre 
o assunto. Dizia o seguinte: 
 

“5 de fevereiro de 2019 (Nǐ hǎo) José! Envio-te esta carta para te dizer 
que estou num país muito divertido e muito ligado às suas tradições. Hoje 

celebramos a chegada do (Xīn de yī nián). Tenta montar 
corretamente o puzzle que te envio para tentares descobrir onde me encontro 

desta vez! (Zhù nǐ hǎo yùn) Um beijinho, Jacinta.” 

 
- Pensei: “Onde poderá ela estar para comemorar o Ano Novo só agora?” Na quarta 
carta tive um pouco mais de facilidade por causa da língua em que a Jacinta escreveu 
porque já a conhecia. Mas quase que me enganava! 
 
“Hi José! Viajei novamente e, como sempre, vou dar-te pistas para descobrires onde 
estou. Agora situo-me num país incrível com celebridades de todas as áreas 
artísticas, desde o cinema à música. Descobre a nacionalidade e o nome da 
celebridade para saberes onde estou! Good luck! Um beijinho, Jacinta.” 

8
 

9
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- O que eu tive que pesquisar para saber que o Michael Jordan tinha nascido 
em Brooklyn, que ficava nos Estados Unidos da América! Ainda bem que a  
 me ajudou. A penúltima carta que recebi cantava! 
 
“Hola! Estas bien? Soy Jacinta, tua querida amiga! Esta pista é, coo todas as 
outras, para adivinhares para que país viajei desta vez. É o hino ancional. Vê 
se o aprendes para podermos cantá-lo juntos quando voltar a Portugal. Buena 
suerte! Um beijinho, Jacinta.” 

 
- Foi difícil! Existem tantos sítios em que se fala castelhano que se não fosse a

, a e o , não sei se iria conseguir decifrar. A 
última carta recebi-a há duas semanas... 
 
“Salut mona mi José. Estou no final desta grande viagem! A bandeira deste 
país tem três cores: bleu, blanc et rouge. Não vale ir ao Google! Resolve o jogo 
que inventei para te ajudar! Irás encontrar quatro monumentos e dois pintores 
muito conhecidos! Bonne chance! Um beijo, Jacinta.” De repente, ouve-se o 
som da campainha a tocar... – Jacinta vamos almoçar. 

10
 

11
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- Esta última pista deu-me que pensar! Obrigada  por me teres 
ajudado nesta última parte! De repente ouve-se o som da campainha a tocar. 

- Jacinta vamos almoçar... 
- Tenho uma surpresa para te dar. – o José tira do bolso um pequeno chaveiro 
com as bandeiras dos países pelos quais a Jacinta tinha passado. – Obrigada 
José! Adorei! Fico feliz por saber que também aprendeste algo com a minha 

viagem. – disse a Jacinta ao amigo. 

12
 


