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resumo 
 

 

A globalização trouxe-nos mudanças constantes que acarretam múltiplos 
desafios. É no desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente sobre 
essas mudanças, desde tenra idade, que ambicionamos obter respostas que 
nos conduzam à melhor forma de assegurar um mundo mais justo, pacífico 
tolerante e sustentável. Assim, utilizando a língua inglesa como “ponte”, 
pretendemos trabalhar as paisagens linguísticas rumo à sensibilização para a 
diversidade linguística e cultural, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de competências de cidadania e de respeito pelo Outro, 
valorizando as línguas e as culturas da comunidade local, explorando a sua 
relação com o global. 
Neste sentido, concebemos e implementámos um projeto de 
investigação/intervenção didática que teve a duração de quatro sessões, numa 
escola do distrito de Aveiro, com um grupo de crianças do 1º CEB, mais 
concretamente do 4.º ano de escolaridade. 
No estudo realizado, ancorado no paradigma qualitativo de tipo investigação-
ação, foram recolhidos dados através de inquéritos por questionário, 
observações diretas, videogravações, produções dos alunos e entrevistas 
realizadas a algumas crianças da turma.  
A análise dos dados demonstrou o contributo da exploração das paisagens 
linguísticas na sensibilização dos alunos para a diversidade linguística e 
cultural, bem como na mobilização de capacidades de reflexão e de espírito 
crítico relativamente às línguas e culturas locais na sua relação com o global. 
O estudo revelou que é possível utilizar a língua inglesa como uma forma de 
estabelecer diálogo, de aproximar línguas e culturas no seio da comunidade e, 
ainda, o quanto é essencial uma abordagem educativa, desde os primeiros 
anos de escolaridade, que incentive o desenvolvimento da competência 
plurilingue que promova e valorize o respeito pelo Outro, pela sua cultura e 
pela sua língua. 
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Abstract 

 
Globalization has brought constant changes that present us with multiple 
challenges. It is in the development of the competence to think critically about 
these changes, from an early age, that we seek answers that will lead us to the 
best way to ensure a more just, peaceful, tolerant, and sustainable world. Thus, 
using the English as a "bridge", we intend to work the linguistic landscapes 
towards the awareness of linguistic and cultural diversity, to promote the 
development of citizenship skills and respect for the Other, valuing languages 
and cultures of the local community and exploring its relationship with the 
global.  
In this sense, we conceived and implemented a didactic intervention project, 
which lasted four sessions and took place in a school in the district of Aveiro 
with children from the 4th year of schooling.  
The study anchored in the qualitative action-research paradigm, in which data 
were gathered through questionnaire surveys, direct observations, video 
recordings, student productions and interviews with some of the students. 
The content analyses of the data demonstrated the contribution of exploring 
linguistic landscapes in increasing students' awareness of linguistic and cultural 
diversity, as well as in mobilizing critical thinking skills and reflection on the 
languages and cultures present in the community. 
The study revealed that it is possible to use English language to establish 
dialogue, to bring languages and cultures closer within the community, and how 
essential an educational approach is, that encourages the development of 
plurilingual competence that promotes and values respect for the Other, for 
their culture and for their language, from the early years of schooling. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Estágio que apresentamos enquadra-se no percurso de 

formação académica referente ao curso de Mestrado em Ensino do Inglês no 

1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), desenvolvido no Departamento de Educação 

e Psicologia da Universidade de Aveiro (UA), no contexto da unidade curricular 

de Seminário em Ensino do Inglês, desenvolvido em estreita articulação com a 

unidade curricular de Prática de Ensino do Inglês. De acordo com a 

organização curricular desta última, o estágio decorreu no segundo ano do 

mestrado, durante o 1.º e único semestre do curso, num agrupamento de 

escolas da Região de Aveiro, mais concretamente numa turma do 4.º ano de 

escolaridade, na qual foi implementado este projeto de investigação/ 

intervenção didática. 

Na génese deste projeto esteve a convicção de que a escola é um espaço de 

formação integral do indivíduo, no qual se agregam culturas e línguas diversas, 

em resultado da crescente globalização. Assim, os professores devem ter cada 

vez mais como preocupação criar pedagogias interculturais que possam fazer 

face às necessidades atuais e do futuro, que promovam o desenvolvimento de 

competências de cidadania e de respeito pelo Outro, bem como a criação de 

situações de aprendizagem de conteúdos e linguagem, que realcem o 

interesse e o respeito pelas diversas línguas e culturas, valorizando a 

importância e a riqueza do contato com as mesmas, numa sociedade 

marcadamente pluricultural e plurilinguística. Neste sentido, trabalhar a 

diversidade linguística e cultural nas escolas tornou-se importante, uma vez 

que se pretende que os alunos desenvolvam uma maior abertura e respeito 

pelo Outro (Lourenço e Andrade, 2011). 

De facto, no contexto atual, a escola não pode ser indiferente à necessidade de 

formar cidadãos conscientes da globalização e do que dela advém, 

competindo-lhe adotar uma pedagogia transformadora desde os primeiros anos 

de escolaridade. Paulo Freire, considerado um dos mais conceituados 

filósofos/pensadores da história da pedagogia mundial, defendia que a escola, 

mais do que transmitir conteúdos, deveria ensinar os seus alunos a “ler o 

mundo” para poder transformá-lo. De facto, a escola tem ao seu alcance esse 
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poder transformador e uma grande responsabilidade na formação dos seus 

alunos para o exercício de uma cidadania ativa, participada e justa. É com base 

neste pressuposto que definimos o tema do nosso projeto que se propõe a 

desenvolver nos alunos essa capacidade de “ler” o mundo muito para além do 

significado das palavras.  

Neste sentido, o projeto de investigação/intervenção didática implementado 

teve como princípio a exploração das paisagens linguísticas presentes no 

espaço público, como meio de sensibilizar e/ou consciencializar sobre e para a 

diversidade linguística e cultural, em aula de inglês do 1.º CEB, norteado por 

uma questão central de investigação: “De que forma pode a exploração da 

paisagem linguística sensibilizar para a diversidade linguística e cultural, em 

aula de inglês no 1.º CEB?”. A partir desta questão mais abrangente, definiram-

se dois objetivos mais específicos: 

i) Compreender em que medida pode a exploração da Paisagem 

Linguística sensibilizar para a diversidade linguística e cultural, em aula de 

inglês do 1.º CEB; 

ii) Compreender o contributo da exploração da Paisagem Linguística no 

desenvolvimento de capacidades e atitudes reflexivas e de espírito crítico em 

relação às línguas e às culturas, em aula de inglês no 1.º CEB. 

Importa referir que a crescente diversidade linguística e cultural presente na 

nossa sociedade e no mundo lança novos desafios, aos quais a escola terá de 

responder, visto que os mesmos se revelam determinantes nos nossos 

comportamentos e, portanto, é necessário pôr em prática uma educação capaz 

de metamorfosear pensamentos e atitudes, o que segundo Carvalho (2015), se 

caracteriza por ser um “pilar central de cidadãos informados, não visando 

apenas formar bons alunos, mas conferir-lhes um sentido de cidadania, 

assente na humanização das relações em sociedade e na preocupação 

relativamente ao mundo e ao Outro” (p.8). 

Com este projeto de investigação/intervenção pretendemos dar um pequeno 

contributo neste longo caminho, tornando a aula de inglês num espaço aberto à 

comunidade, à diversidade, mas acima de tudo, fazendo com que os alunos 

entendam a língua inglesa como uma ponte promotora de diálogo e de 
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aproximação entre vários povos, línguas e culturas que coexistem no seio das 

comunidades, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes positivas e de 

disposições de espírito crítico e criativo e, consequentemente, para a 

construção de sociedades mais justas e inclusivas. 

Depois de apresentada a temática, assim como as questões e objetivos da 

investigação, cumpre agora explicitar a estruturação do relatório, organizado 

em três capítulos.  

O primeiro capítulo é dedicado ao enquadramento teórico, intitulado “A 

Paisagem Linguística na Sensibilização para a Diversidade Linguística e 

Cultural”, onde se procura contextualizar o projeto de investigação. 

O segundo capítulo apresenta o quadro metodológico utilizado, nomeadamente 

o paradigma e o tipo de investigação realizadas e os instrumentos de recolha e 

análise de dados utilizados, bem como a descrição do estudo, no que respeita 

à caracterização dos participantes, o enquadramento curricular do projeto de 

investigação/intervenção, a descrição das sessões de intervenção e as 

atividades realizadas. 

No terceiro capítulo é apresentada a análise de dados, tendo por base as 

categorias anteriormente determinadas, e discutem-se os principais resultados.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais, nas quais refletimos não só 

sobre o percurso profissional vivenciado, mas também sobre o crescimento 

pessoal e a construção da nossa identidade enquanto professores de inglês no 

1.º CEB.  

Como suporte de validação do nosso estudo, surgem, após as considerações 

finais, as referências bibliográficas e os anexos, que podem ser consultados 

em articulação com o segundo capítulo. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A Paisagem Linguística na Sensibilização para a Diversidade 
Linguística e Cultural   
 

1. Paisagem Linguística: enquadramento conceptual 

O nosso contacto com o meio faz-se através das relações pessoais e 

interpessoais que estabelecemos num determinado contexto sociolinguístico 

que muitas vezes desconhecemos e poucas vezes analisamos e/ou criticamos. 

Podemos, com isto, afirmar que o nosso conhecimento do mundo se constrói 

através da multiplicidade de textos que nos cercam num determinado espaço 

público e que fazem parte da paisagem. A esse conjunto de textos escritos 

expostos no espaço público, sejam eles linguagem verbal ou linguagem não-

verbal, tem-se vindo a chamar paisagem linguística.  

Neste sentido, em 1997 surge a primeira definição de paisagem linguística, 

num estudo realizado por Laudry e Bourhis que a definem como “the language 

of public road signs, advertising billboards, street names, place names, 

commercial shop signs, and public signs on government buildings” (p. 25). Os 

autores consideraram, então, que a paisagem linguística é constituída pela 

língua escrita visível no espaço público e que pode ser colocada em placas 

direcionais, cartazes de anúncios publicitários, nomes de ruas ou lugares, 

sinais relativos a espaços comerciais ou em edifícios públicos. Importa referir 

que este estudo foi realizado em 50 escolas do Canadá com alunos 

francófonos e pretendia verificar a relação entre a paisagem linguística e 

alguns aspetos relacionados com a vitalidade linguística, identidade 

etnolinguística e também com o comportamento linguístico em contextos 

multilingues. 

Depois desta primeira abordagem foram várias as investigações que se 

debruçaram sobre o estudo e análise das línguas no espaço público, o que tem 

vindo a resultar numa franca expansão do conceito, destacando-se algumas 

reflexões que consideramos relevantes no âmbito deste trabalho.  

Começamos por referir as reflexões resultantes de um estudo levado a cabo 

em Israel por um conjunto de investigadores que relacionam a análise da 
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paisagem linguística à forma como “a specific public space is symbolically 

constructed by a large variety of actors such as public institutions, associations, 

firms, individuals, that stem from most diverse strata and milieus” (Ben-Rafael 

et al., 2006 em Shohamy & Gorter, 2009, p. 94). Os autores acreditam que a 

densidade ou grau de presença/exibição de uma língua num determinado 

contexto social é um claro indicador da sua vitalidade linguística, importância, 

poder e relevância. Shohamy e Gorter (2009) afirmam, inclusive, que a 

paisagem linguística apresenta uma imagem objetiva do multilinguismo e da 

forma como este é percecionado e encarado pela população local. Devido à 

sua dimensão simbólica, considera-se que a paisagem linguística poderá 

denunciar tendências atuais que ocorrem dentro de determinados grupos 

sociais, comunidades, regiões ou até mesmo países. A exploração da 

paisagem linguística tem vindo, desta forma, a tornar-se um método bastante 

eficaz para entender a evolução dos povos, das línguas e culturas no espaço 

público, na medida em que “constitutes the very scene (…) where society’s 

public life takes place” e, ainda, “carries crucial sociosymbolic importance as it 

actually identifies—and thus serves as the emblem of societies, communities, 

and regions” (Shohamy & Gorter, 2009, p. 90). Ou seja, com a exploração da 

paisagem linguística conseguimos compreender a identidade de um espaço 

público num determinado momento, quase como se, por si só, falasse a língua 

dos seus habitantes. 

Gorter (2012), nos seus estudos, trouxe um importante contributo para a 

ampliação do conceito de paisagem linguística, afirmando que a sua definição 

não se deve limitar à língua escrita e às variações do tipo de texto, devendo 

relacionar-se também com “(…) images, colours and other visuals, as well as 

voices, music and sound and to dynamic changes in the physical (mainly urban) 

surroundings” (p. 11). O reconhecimento desta necessidade provém, em 

grande parte, da característica multimodal da paisagem linguística, que 

abordaremos mais à frente. 

Seguindo esta linha de pensamento, estudos mais recentes aliam o conceito de 

paisagem linguística ao de sensescapes, inicialmente atribuído a Classen & 

Howes (2005), no decurso do seu trabalho desenvolvido em museus. Esta 

perspetiva tem como ponto de partida os sentidos e a forma como estes 
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interferem e interagem na distinção e valorização de uma determinada cultura, 

sendo influenciados pelas próprias experiências individuais. Desta forma, em 

vez da convencional leitura da paisagem, pretende-se perceber como os vários 

órgãos dos nossos sentidos operam e influenciam o modo como 

percecionamos as paisagens que nos rodeiam. Trata-se de uma abordagem 

multissensorial em que os vários sentidos interagem na criação e 

descodificação dos elementos (culturais) da paisagem, assente na ideia de que 

a interação entre o sujeito e a paisagem que o rodeia é algo subjetivo e 

intimamente relacionado à forma como o indivíduo perceciona e/ou sente esse 

espaço num determinado momento. Esta teoria tem vindo a ser estudada e 

implementada em várias cidades, conforme exposto por Josh Prada (2021), na 

sua apresentação1 no âmbito do projeto LoCALL - Online Training Week, da 

Universidade de Aveiro. 

À medida que os estudos sobre a paisagem linguística aumentam, 

diversificando e complexificando os tópicos dos estudos, a necessidade da 

expansão do conceito paisagem linguística torna-se um ponto de discussão 

frequente e, por isso, em contante evolução. Este debate evidencia o 

desenvolvimento do campo de estudos e comprova o seu dinamismo e 

relevância, tendo vindo a ganhar cada vez mais espaço e atenção por parte de 

diferentes áreas que vão desde o multilinguismo, globalização, literacia, à 

economia, arte e intervenção cívica. 

Os estudos sobre a paisagem linguística enquadram-se, assim, numa nova 

tendência da sociolinguística e da linguística aplicada (por exemplo, ao nível 

das políticas linguísticas e da educação), alicerçando este posicionamento na 

procura da compreensão do fenómeno do multilinguismo, sobretudo, em 

espaços urbanos, ou seja, na procura das evidências e consequências do 

contacto linguístico, bem como das questões associadas à transmissão de 

ideologias e manifestação de relações de poder através das escolhas e das 

políticas linguísticas quer no sentido bottom-up (escrita pelos cidadãos) quer no 

sentido top-down (escrita pelas autoridades, poderes políticos e económicos). 

 
1 A apresentação online realizada por Josh Prada (2021) no âmbito do Projeto LoCALL, pode 

ser consultada no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=JW3MCZcft_4&t=704s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JW3MCZcft_4&t=704s
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Neste sentido, Gorter (2013) afirma que o objetivo primordial do estudo da 

paisagem linguística é acrescentar “another view to our knowledge about 

societal multilingualism by focusing on language choices, hierarchies of 

languages, contact-phenomena, regulations, and aspects of literacy” (p. 191).  

Importa ainda referir que o estudo da paisagem linguística constituiu uma 

quebra com a sociolinguística tradicional – que se debruçava sobre a língua 

falada – ao centrar-se nos usos sociais da língua/linguagem escrita. Estudos 

efetuados em Israel revelaram, inclusivamente, que a paisagem linguística não 

representa nem replica os padrões utilizados pelos indivíduos nos seus 

discursos orais, mas antes aos recursos linguísticos que os sujeitos e as 

instituições utilizam no espaço público, o que nos leva à ideia da construção 

simbólica do espaço público (Ben-Rafael et al., 2006; Shohamy & Gorter, 

2009). Cenoz e Gorter (2006) enfatizam a natureza bidirecional da relação 

entre a paisagem linguística e o contexto sociolinguístico, ou seja, as 

paisagens linguísticas não refletem apenas as circunstâncias sociolinguísticas, 

mas também moldam e constroem o contexto sociolinguístico. Por conseguinte, 

as características sociais e culturais podem determinar a predomínio de 

algumas línguas e a ausência de outras, evidenciando a vitalidade de uma 

língua (Barni & Extra, 2008; Tan, 2011), quais as línguas e culturas localmente 

relevantes (Bekar, 2015), e revelando marcadores de identidade coletiva (Ben-

Rafael et al., 2006). Assim, tal como referido por Dagenais et al. (2009), a 

paisagem linguística “signals what languages are prominent and valued in 

public and private spaces and indexes the social positioning of people who 

identify with particular languages” (p. 254). 

Nos últimos anos têm vindo a desenvolver-se vários estudos que demonstram 

um interesse crescente pela exploração educativa da paisagem linguística, 

devido ao seu valor na formação dos cidadãos, desde tenra idade. No entanto, 

tal como referido por Clemente, Vieira, Martins e Andrade (2013) “there is still a 

long way to go on the research of the urban LL as a pedagogical context and as 

a tool (...)” (p.130). Nas palavras de Clemente (2020), “a paisagem linguística é 

um instrumento que pode ser utilizado para desenvolver a consciencialização e 

conhecimento sobre a coexistência de diferentes tipos de línguas, culturas, 

pessoas, crenças e interesses na cidade” (p. 11), contribuindo para o 
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“desenvolvimento de atitudes mais plurais e de abertura à alteridade a par da 

intervenção cívica e do diálogo intercultural” (p. 12). 

Segundo a mesma autora, para além da sua dimensão educativa, a paisagem 

linguística apresenta várias dimensões que resultam da articulação do estudo 

da cidade/espaço público com as abordagens de investigação aí preconizadas: 

a dimensão espaço-material, a dimensão sociocultural, a dimensão económica, 

a dimensão política, a dimensão histórica e a dimensão linguística. Estas 

dimensões não são estanques nem existem isoladamente, sendo permeáveis à 

influência de uma(s) noutra(s), exercendo, contudo, papéis distintos na 

paisagem linguística, os quais enunciaremos, de forma resumida. A dimensão 

espaço-material diz respeito à materialidade do espaço, ou seja, às ruas, aos 

muros, edifícios e residências e outras infraestruturas físicas que o compõem, 

nos quais as paisagens linguísticas são produzidas. A dimensão sociocultural 

integra-se na análise dos aspetos demográficos, como por exemplo os 

movimentos migratórios, o fenómeno da urbanização e, também, a organização 

espacial do espaço público local. Por sua vez, a dimensão económica, que se 

articula de forma estreita com a anterior, diz respeito a aspetos como a 

influência do poder, estratégias e condicionantes económicas, de lógicas de 

mercado e de marketing na definição quer das opções governamentais, quer 

nas opções do cidadão comum. A dimensão política, tal como o próprio nome 

indica, relaciona-se com as políticas linguísticas de um determinado local, as 

opções linguísticas adotadas, principalmente no que concerne às relações de 

poder entre línguas. A dimensão histórica da paisagem linguística foca-se na 

visibilidade das línguas no espaço público e na sua evolução ao longo dos 

tempos. A dimensão linguística ocupa-se da identificação e contabilização 

das línguas num determinado local, relacionando-as com aspetos gramaticais, 

lexicais e/ ou sintaxe. Por fim, a dimensão educativa da paisagem linguística 

refere-se às múltiplas possibilidades de aprendizagem de leitura e de escrita do 

espaço geográfico, do seu quotidiano, dos seus habitantes, da sua história, 

costumes, línguas e tradições, facilmente contextualizadas e promotoras do 

desenvolvimento de competências em diversas áreas curriculares, desde a 

aprendizagem de e sobre línguas, à geografia, cidadania, ciências naturais e 

matemática. 
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Em síntese, a exploração da paisagem linguística, nas suas várias dimensões, 

permite obter dados importantes relativamente à situação sociolinguística de 

um determinado local, refletindo, também, a diversidade das interações 

humanas no espaço público. Neste projeto, iremos centrar a nossa atuação no 

âmbito da dimensão educativa da paisagem linguística, sobre a qual nos 

debruçaremos no ponto seguinte. 

 

2. A dimensão educativa da Paisagem Linguística 

A dinâmica entre a espaço público local e/ou global e a educação não é algo 

novo, contudo, a era da globalização em que vivemos exige que se explore o 

potencial educativo do espaço público tendo em conta as várias dimensões que 

as compõem e a forma como estas têm impacto na vida dos diferentes locais.  

A globalização permitiu aproximar diferentes povos, favorecendo o contacto 

com línguas, tradições, costumes e culturas de outros países, o que por sua 

vez exige uma resposta adequada no que respeita ao desenvolvimento de 

competências sociais, profissionais e cívicas nos cidadãos, preparando-os para 

viverem em sociedades multiculturais e multilingues, onde a diversidade é cada 

vez mais comum. A presença das línguas no espaço público é uma evidência 

da globalização e deve-se a diferentes fatores. Por um lado, temos as línguas 

valorizadas pelos poderes político-económicos superiores, como é o caso da 

língua inglesa; por outro, temos espaços atribuídos a línguas provenientes de 

múltiplas realidades socioeconómicas que confluem para o espaço público 

urbano, com as quais, de outra forma, muito provavelmente, não 

contactaríamos. Neste sentido, na paisagem poderemos encontrar os 

designados top-down signs, que refletem as línguas com maior importância 

política e económica e cuja presença se deve às políticas linguísticas adotadas 

pelo governo, e os bottom-up signs, cuja presença na paisagem se deve 

exclusivamente à existência de instituições e/ou organizações privadas, 

empresas comerciais ou pessoas singulares no seio de uma determinada 

comunidade, que trazem consigo a sua língua e cultura, que de outra forma 

não estaria presente naquele local, por não fazer parte das línguas adotadas 

pelas instituições governamentais (Ben-Rafael et al. 2006; ). 
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De um ponto de vista exclusivamente educacional, a Associação Internacional 

das Cidades Educadoras, percebendo o grande potencial educativo do espaço 

público, redigiu a “Carta das Cidades Educadoras” (1990) durante o 1.º 

Congresso Internacional das Cidades Educadoras em Barcelona, na qual 

estabeleceu alguns princípios orientadores, com o intuito de promover a 

participação dos cidadãos na construção das suas cidades. Esta carta veio 

clarificar o significado de “cidade educadora”, explicando que cada cidade tem 

características próprias que a distinguem das demais, destacando como seu 

objetivo permanente disponibilizar aos seus cidadãos experiências de 

aprendizagem, de troca e de partilha ao longo da vida, fomentando a 

participação ativa e crítica de todos os cidadãos:  

As pessoas devem formar-se para uma adaptação crítica e uma 
participação ativa face aos desafios e possibilidades que se abrem 
graças à globalização dos processos económicos e sociais, a fim de 
poderem intervir, a partir do mundo local, na complexidade mundial, 
mantendo a sua autonomia face a uma informação transbordante e 
controlada por certos centros de poder económico e político 
(Internacional Association of Educating Cities, 2004, p.3).   

 

A carta reforça, ainda, o papel ativo das crianças e jovens e o seu direito em 

participar na vida local de acordo com o seu nível de maturidade. Este 

documento coloca como desafio das sociedades atuais a promoção do 

equilíbrio e da harmonia entre identidade e diversidade, garantindo os 

contributos e direitos de todos os que lá habitam.  

Neste sentido, reforça-se o papel da escola enquanto local privilegiado para 

desenvolver atitudes de partilha e pertença à comunidade, incentivando a 

participação ativa e crítica de todos. A escola é reflexo da comunidade onde se 

insere, sendo os contextos educativos urbanos preenchidos por múltiplas 

realidades, altamente diversificadas e que coabitam, não raras vezes, numa 

mesma sala de aula, por isso é importante que se estabeleçam relações de 

abertura à comunidade, em que as aprendizagens se realizem muito para além 

dos muros da escola. 

As crianças descobrem o mundo pela sua interação com o meio, atribuindo-lhe 

significados e valores. Desta mesma forma, curiosa, descobrem o mundo da 

leitura e da escrita, o que contribui positivamente para o desenvolvimento da 
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literacia emergente, incluindo a descoberta de textos em múltiplas línguas 

(Orellana & Hernández, 1999; Dagenais et al., 2009; Clemente, 2020). A esta 

apropriação textual, quase que não intencional, Laudry & Bourhis (1997) 

denominaram de environmental print que se manifesta no âmbito da paisagem 

linguística em: 

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

 

Os autores afirmam ainda que a exploração educativa da riqueza gráfica e 

textual que nos circunda está associada ao aumento da motivação, do 

entusiasmo, da confiança e do grau de envolvimento das crianças nas 

atividades de leitura, constituindo uma ponte entre a literacia emergente e a 

descodificação alfabética (Prior, 2009), o que tem repercussões no interesse 

que manifestam pela componente escrita. 

A dimensão educativa da paisagem linguística consiste, então, na utilização de 

textos que não sendo pedagógicos no seu propósito se encontram no 

quotidiano do espaço público, e podem ser utilizados para leitura do mundo 

muito para além do significado das palavras (Orellana & Hernández, 1999; 

Dagenais et al., 2009). Na perspetiva teórica de Shohamy e Waksman (2009) 

apela-se à exploração crítica da paisagem linguística através de uma 

abordagem ecológica, no sentido em que esta poderá ser um recurso utilizado 

pelos alunos como “pontas de um iceberg”, ou seja, utiliza-se a paisagem 

linguística como estratégia para se aprofundar conhecimentos sobre o meio em 

que vivem, nomeadamente sobre as histórias da população, as relações 

culturais, económicas, humanas e políticas estabelecidas. Assim, a abordagem 

ecológica é definida na aprendizagem das línguas, como “nonlinear, relational 

human activity, co-constructed between humans and their environment, 

contingent upon their position in space and history, and a site of struggle for the 

control of social power and cultural memory” (Shohamy & Waksman, 2009, p. 

326). 
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Os quadros teóricos atuais da multiliteracia e da multimodalidade destacam e 

defendem o potencial educativo da paisagem linguística, considerando-o um 

recurso valioso no desenvolvimento de inúmeras propostas didáticas. 

Simultaneamente, alguns investigadores internacionais têm apostado na 

utilização da paisagem linguística para a aprendizagem de e sobre as línguas, 

dos quais, por motivo de relevância para o projeto, destacamos: 

▪ Cenoz e Gorter (2008) num estudo em que se exploram as 

relações entre a língua pública e a aquisição de uma segunda língua, 

sugerindo que a primeira poderá ter um papel importante na melhoria da 

competência pragmática e literacia dos alunos.  

▪ Dagenais, Moore, Sabatier, Lamarre & Armand (2009), que 

utilizam a paisagem linguística como uma heurística para descrever 

contextos nos quais as crianças (10-11 anos) se tornam cidadãos 

literados, procurando desenvolver o sentido crítico sobre as relações de 

poder entre as línguas dos seus bairros. Para além dos investigadores, 

também os professores e as crianças tiram fotografias da paisagem 

linguística em locais próximos das escolas no âmbito da realização de 

atividades de language awareness que valorizam as vozes, 

experiências, valores e perceções das crianças. 

▪ Sayer (2010) destaca a paisagem linguística como um recurso 

pedagógico em aula de inglês língua estrangeira num projeto realizado 

numa comunidade local do México, tentando perceber as razões por que 

a língua inglesa se destacava dentro da comunidade. 

▪ Rowland (2012) discute os benefícios pedagógicos da utilização 

da paisagem linguística resultantes da implementação de um projeto em 

aula de inglês Língua Estrangeira no Japão, pretendendo verificar de 

que forma os alunos se envolvem com os textos expostos no espaço 

público. A estratégia utilizada privilegia a recolha e análise pelos 

próprios alunos de fotografias de sinais com a presença da língua 

inglesa. Defende a ideia de que a exploração pedagógica da paisagem 

linguística pode ser relevante para os alunos de inglês Língua 

Estrangeira, desenvolvendo, por exemplo, a sua competência simbólica 

e capacidades de literacia (seguindo o sentido de multiliteracias). 
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Neste seguimento, no ponto seguinte abordaremos algumas das 

potencialidades educativas da exploração da Paisagem Linguística, 

nomeadamente no que se refere à sua multimodalidade e multiliteracias. 

 

2.1. Multimodalidade e multiliteracias 

A paisagem linguística oferece não só a possibilidade de se contactar com 

várias formas de utilização social das línguas, os seus valores e funções, como 

também com as culturas que as suportam e a sua relação com a composição 

dos contextos locais e dos globais. Justifica-se, desta forma, a pertinência 

educativa da paisagem linguística, por se tratar de um recurso fortemente 

vinculado aos contextos locais e globais sendo suscetível de ser explorado no 

âmbito de práticas didáticas de contextualização. Blanchet (2009), citado por 

Clemente (2017), considera que a contextualização didática da paisagem 

linguística compreende dois eixos, um relativo às interações em sala de aula, 

em contextos sociolinguísticos específicos e interações interculturais entre 

comunidades diferentes, e um outro eixo referente à intervenção didática, mais 

concretamente aos instrumentos de ensino-aprendizagem. 

Entre as principais características da paisagem linguística, para além da 

estreita ligação aos contextos locais e globais, está a sua multimodalidade, 

característica que aumenta as suas potencialidades educativas além da 

exploração dos elementos linguísticos ou verbais, sendo possível estabelecer 

uma associação entre esta perspetiva e as multiliteracias (New London Group, 

1996; Jewitt, 2005; Clemente, 2017). 

Importa, com isto, esclarecer que o conceito “multimodal”, na sua dimensão 

textual se refere a produtos complexos e semióticos que têm mais do que um 

modo de produção de significados. Neste sentido, os produtos presentes na 

paisagem linguística (cartazes, avisos, anúncios publicitários) contêm para 

além da dimensão linguística, uma dimensão visual, colaborando distintamente 

na produção de significados. Outros elementos como imagens, paisagem 

sonora, embalagens de produtos alimentares, entre outros, quando não surgem 

isolados, estão muitas vezes associados ao texto escrito, gerando 
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combinações que produzem novos significados e, como tal, apresentam 

características multimodais. 

Deste modo, no quadro da exploração educativa da paisagem linguística, a 

associação entre a multimodalidade e as multiliteracias parece resultar no 

sentido da existência de diferentes modos intervenientes na comunicação e na 

produção de significados e nos próprios fundamentos que explicam a 

necessidade de uma perspetiva de multiliteracias que intervêm na composição 

e leitura da paisagem linguística. De acordo com o artigo publicado pelo New 

London Group (1996), o conceito de multiliteracias nasce da necessidade de ir 

além das abordagens tradicionais do conceito de literacia, pretendendo dar 

resposta às exigências do mundo moderno: por um lado, a multiplicidade de 

modos e de canais de comunicação disponíveis e, por outro, a crescente 

diversidade cultural e linguística do mundo global.  

“Cultural and linguistic diversity are now central and critical issues. As a 
result, the meaning of literacy pedagogy has changed. Local diversity 
and global connectedness mean not only that there can be no standard; 
they also mean that  the most important skill students need to learn is to 
negotiate regional, ethnic, or classbased dialects; variations in register 
that occur according to social context; hybrid crosscultural discourses; 
the code switching often to be found within a text among different 
languages, dialects, or registers; different visual and iconic meanings; 
and variations in the gestural relationship among people, language, and 
material objects” (New London Group, 1996, p.68, 69). 

 

O mesmo artigo do New London Group reitera que a partir do momento em que 

as línguas e as culturas se aproximaram devido à crescente globalização, a 

própria natureza da aprendizagem das línguas também se alterou. Neste 

sentido, deverá voltar-se agora para a construção de espaços cívicos e para a 

prática de uma cidadania do pluralismo que beneficie todos as crianças e 

jovens em idade escolar. 

Assim, e de acordo com o que sugere Street (2012), a combinação da 

multimodalidade com a multiliteracia preenche um retrato mais preciso dos 

posicionamentos sociais e da comunicação ao atribuir igual importância às 

práticas, textos, contextos, espaço e tempo. Partindo desta posição que 

evidencia os contextos de diversidade linguística, cultural e de formas de 

comunicar, encontram-se os pressupostos-base que fundamentam a relevância 
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educativa da paisagem linguística, nomeadamente nos ambientes urbanos 

altamente diversificados e ricos na variedade de situações de contacto 

linguístico e cultural, assim como nos efeitos trazidos pela globalização, 

migrações, publicidade, comércio e pelo próprio carácter distintivo que os 

contextos locais e seus habitantes fornecem à paisagem linguística urbana 

contemporânea. Para além disso, assumindo uma abordagem educativa da 

paisagem linguística como vértice para outros conhecimentos para além do 

linguístico (Shohamy & Waksman, 2009), abre-se espaço para a existência de 

práticas pedagógicas e aprendizagens interdisciplinares ao longo do currículo, 

o que se enquadra na abordagem interdisciplinar das multiliteracias (Connely & 

Bodycott, 2005; Masny & Cole, 2007; Clemente, 2017). 

Por sua vez, a diversidade linguística e cultural revela-se um recurso 

pedagógico valioso no desenvolvimento da noção de cidadania e de atitudes 

plurais no espaço público pautado pelo hibridismo multilingue e multicultural, 

onde se intersectam as marcas do local com as do global, o que exige a 

ativação de capacidades metacognitivas, metalinguísticas e de pensamento 

crítico (New London Group, 1996). Assim, a diversidade linguística e cultural e 

a necessidade de ativar disposições e promover capacidades de pensamento 

crítico, bem como desenvolver a literacia crítica são duas das dimensões das 

multiliteracias, às quais se junta a dimensão da tecnologia e multimédia 

(Connely & Bodycott, 2005, citados por Clemente, 2017). A literacia crítica tem 

como premissa a ideia de que a linguagem é utilizada sempre num 

determinado contexto, sendo influenciada pelas relações sociais, culturais e 

pelo poder político. 

Neste sentido, ler o mundo criticamente significa problematizar com o intuito de 

compreender uma situação ou problema na sua complexidade, atividade que 

implica o levantamento de questões sobre as funções dos textos. Neste 

contexto de diversidade linguística e cultural e de simbiose entre forças e 

características locais e globais que atuam sobre a paisagem linguística urbana 

faz sentido a integração no currículo da literacia crítica (Luke & Freebody, 

1999; Sabatier, Moore & Dagenais, 2013; Clemente, 2017) por forma a 

estimular o pensamento crítico sobre o mundo, procurando dotar os alunos 

(cidadãos ativos) de mecanismos que lhes permitam pensar de forma lógica, 
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aprofundada e sensata sobre os diversos temas, evitando manipulações nas 

mais variadas situações decorrentes da vida quotidiana. 

Neste contexto, importa, também, referir a literacia visual profundamente ligada 

ao estudo e compreensão da paisagem linguística, tratando-se mesmo de uma 

das literacias-chave nesta área (Mor-Sommerfeld & Johnson, 2012; Clemente 

2017). A literacia visual apoia-se na noção de que as imagens podem ser lidas, 

comunicando significados através dessa leitura, consistindo, portanto, na 

capacidade para “ler”, compreender, interpretar, negociar, avaliar e produzir 

significados a partir da informação apresentada no formato de imagem 

(Serafini, 2010; Mor-Sommerfeld & Johnson, 2012; Clemente, 2017). 

Podemos, então, afirmar que as produções da paisagem linguística colocam no 

espaço público diferentes práticas de literacia no que se refere à sua 

compreensão e interpretação. Um outro aspeto relevante prende-se com a 

aprendizagem da literacia que sempre foi de natureza multimodal (Siegel, 

2006; Clemente, 2017), por parte das crianças, característica que tem vindo a 

ganhar uma maior dimensão devido ao impacto das novas tecnologias nas 

formas de comunicação. Assim, a paisagem linguística urbana oferece várias 

possibilidades de interação com textos ricos e densos que compõem o espaço 

público (Clemente, Martins, Vieira, & Andrade, 2014) e que, devido à sua 

natureza diversa, definem a cidade ao estarem em harmonia com os contextos 

económicos, sociais e culturais dos cidadãos (Lucci et al., 1998; Clemente 

2017). 

Como pudemos verificar, a exploração da paisagem linguística tem vindo a 

ocupar um papel cada vez mais relevante em contexto educativo, o que tem 

sido demonstrado pelos vários estudos realizados nesta área de intervenção. A 

sensibilização sobre e para a diversidade linguística e cultural insere-se nesse 

vasto leque de potencialidades educativas, sendo o foco deste projeto de 

investigação e que abordaremos no ponto seguinte. 
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2.2. A Paisagem Linguística na Sensibilização para a Diversidade 

Linguística e Cultural 

Num mundo cada vez mais marcado pela globalização e consequente contacto 

entre diferentes povos, línguas e culturas, resultado de uma sociedade diversa 

e diversificada em que diferentes línguas e culturas coexistem e se misturam, 

torna-se premente o desenvolvimento de competências nos indivíduos para 

que estes sejam capazes de respeitar, reconhecer e valorizar a diversidade de 

línguas e culturas que os rodeiam.  

É assente neste pressuposto que se torna cada vez mais importante 

sensibilizar e/ou consciencializar os nossos alunos, desde os primeiros anos de 

escolaridade, para a diversidade linguística e cultural, com o intuito de se criar 

cidadãos mais ativos, críticos e permeáveis à alteridade e à diferença, 

valorizando a riqueza do contacto com outros povos, línguas e culturas (Sá, 

2008).  

Neste sentido, a escola sendo um espaço de acolhimento de múltiplas 

diversidades – linguísticas, culturais, sociais e comportamentais – deve ter 

como principal enfoque a preparação dos seus alunos para a vida em 

sociedade, realizando atividades de âmbito curricular que tenham em vista a 

promoção de atitudes de respeito e de valorização pela diversidade que os 

rodeia, desde tenra idade. 

De facto, a educação/sensibilização para a diversidade linguística e cultural 

não é um assunto novo, mas torna-se cada vez mais importante incorporá-lo no 

currículo escolar, visto que o não acolhimento da diversidade linguística e 

cultural pela escola parece potenciar, de forma significativa e um pouco por 

todo o mundo, a manutenção e reprodução de índices elevados de exclusão ou 

de desnivelamento social das populações minoritárias, conforme revelam os 

estudos realizados neste âmbito. Desta forma, é essencial despertar a 

curiosidade da criança face à diversidade linguística e cultural que o rodeia, 

valorizando o contacto com outras línguas, povos e culturas de maneira a 

motivá-la para a aprendizagem das línguas em geral e para a aceitação e 

convívio saudável com o Outro (Sá, 2008). Neste contexto, a exploração da 

paisagem linguística do meio em que as crianças vivem e se movimentam 

constitui, também ela, um instrumento de excelência para (re)conhecer a 
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diversidade linguística e cultural, desenvolvendo a consciência dos alunos 

sobre a coexistência de diferentes línguas, culturas, pessoas, crenças e 

interesses, contribuindo desta forma para o desenvolvimento de atitudes 

plurais, de abertura face ao Outro, nas suas diferenças e semelhanças, dando 

espaço ao diálogo intercultural (Clemente, 2020). 

Importa referir que o termo sensibilização à diversidade linguística e cultural 

resulta da apropriação mais comum em língua portuguesa do termo language 

awareness atribuído a Hawkins (1974). Na sua investigação, pioneira nesta 

área, o autor refere-se à “awareness of languages” como um exercício 

fundamental para incentivar os alunos a fazerem perguntas sobre as línguas e 

as suas funções na sociedade, não as tomando como dados adquiridos e 

promovendo a compreensão sobre as mesmas (Hawkins, 1999). Este 

investigador já tinha anteriormente referido, em 1974, a importância de um 

olhar crítico para as línguas, em alusão ao caso particular do Reino Unido, em 

que os preconceitos e presunções se tinham tornado endémicos no seio da 

comunidade linguística, interferindo com as oportunidades de vidas dos alunos, 

motivo pelo qual a sua discussão deveria ser valorizada, por forma a travar 

preconceitos movidos pelos sentimentos de insegurança, receio e 

desconhecimento (Hawkins, 1999). 

Desde que surgiu o termo awareness of languages que se procurou adaptar a 

expressão para outras línguas, mantendo a ideia original do conceito, ainda 

que se possam identificar algumas diferenças decorrentes da dificuldade em 

encontrar uma expressão equivalente a “awareness”. Na comunidade 

francófona a adaptação da expressão resultou em termos variados como “éveil 

aux langues” (Dabène, 1991), “sensibilization à la diversité linguistique” 

(Candelier, 1998), “éducation aux langues et aux cultures” (Macaire, 1998) cf. 

Clemente (2020). Em Portugal, a expressão “sensibilização à diversidade 

linguística” é amplamente utilizada e foi influenciada pela expressão francesa 

sensibilization à la diversité linguistique. Em alguns casos, por forma a reforçar 

e/ou evidenciar o papel das línguas como cultura e como acesso cultura, 

utiliza-se a expressão “sensibilização à diversidade linguística e cultural”.  

Contudo, é importante esclarecer que estar sensibilizado para algo ou sobre 

algo é diferente de estar consciente de ou de desenvolver competências 
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efetivas relacionadas com as línguas e os seus usos sociais. Segundo 

Clemente (2020), a partir do momento em que procuramos desenvolver 

competências nos alunos, em que articulamos o conhecimento sobre as 

línguas e o seu uso na sociedade multilingue, em que implementamos 

estratégias didáticas promotoras de disposições e capacidades de pensamento 

crítico com o desenvolvimento de competências noutras áreas curriculares, 

ultrapassamos a etapa da sensibilização, que é apenas uma fase inicial, 

embora de grande importância, em que o aprendente dá os seus primeiros 

passos no mundo das línguas e das culturas e das suas diversidades. Tendo 

por base o exposto, podemos considerar que no âmbito deste projeto de 

investigação começamos por sensibilizar os alunos para a diversidade 

linguística e cultural, dando os primeiros passos na educação para a 

diversidade linguística e cultural, uma vez que implementamos um conjunto de 

atividades que tinham como objetivo o desenvolvimento de competências e de 

capacidades de espírito crítico, explorando as línguas e as culturas presentes 

no espaço público, marcadamente multilingue e multicultural. 

A Educação para a Diversidade Linguística e Cultural, doravante designada 

EDLC, consiste, assim, num modelo de educação linguística, cujo principal 

objetivo é o contacto com uma multiplicidade de línguas e a compreensão das 

razões pelas quais essas línguas estão presentes numa sala de aula ou na 

sociedade (Young & Hélot, 2006). Neste sentido, poderemos afirmar que a 

educação desempenha um papel fundamental na promoção de vivências 

interculturais nos locais multilingues e multiculturais onde as crianças habitam e 

se movimentam. Por sua vez, a paisagem linguística do local em que as 

crianças vivem permite analisar e gerar relações pessoais e interpessoais 

através do contacto diário com as línguas e os seus falantes, gerando um 

contexto sociolinguístico de grande riqueza no que se refere ao contacto com 

línguas e pessoas, potenciador de partilha de experiências de comunicação 

nas mais diversas situações decorrentes da vida quotidiana. A EDLC é, desta 

forma, um meio para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

fundamentais no processo de aprendizagem que preparem as crianças para a 

vivência em sociedade, enquanto futuros cidadãos adultos. Assim, é imperativo 

que durante o percurso escolar seja promovido o desenvolvimento da 
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competência plurilinguista, criando-se um espaço de aprendizagem e reflexão 

sobre as diferentes línguas e culturas, que privilegie o contacto com as 

mesmas. Segundo Candelier, ao promover a consciência linguística nos alunos 

desenvolvem-se atitudes positivas em duas dimensões: “d’ouverture à la 

diversité linguistique et culturelle; de motivation pour l’apprentissage des 

langues” (Candelier, 2000, p. 111).   

O mesmo autor (Candelier, 2003) afirma que a EDLC permite o 

desenvolvimento de três dimensões distintas que se encontram interligadas 

entre si, a saber: o desenvolvimento de atitudes e representações positivas 

face às línguas e de abertura face à diversidade, promovendo uma 

disponibilidade para a aprendizagem de outras línguas que não a materna; o 

desenvolvimento de capacidades metalinguísticas, metacomunicativas e 

metacognitivas, no âmbito das línguas materna(s) e estrangeiras; e, por último, 

a promoção de uma cultura linguística que engloba crenças, representações e 

atitudes que constituem um conjunto de referências facilitadoras da 

compreensão de um mundo plurilingue e intercultural. Neste âmbito, Candelier 

et al. (2007) referem, ainda, a importância de se deixar de olhar para a 

competência plurilingue e intercultural como uma coleção de competências 

distintas e separadas, mas sim uma competência que abrange as várias 

línguas. Isto é, as variedades do repertório linguístico de cada falante não 

podem ser tratadas separadamente, mas sim como uma única competência. 

Assim sendo, sensibilizar ou educar para a diversidade linguística e cultural 

constituem-se abordagens plurais que permitem a construção e o 

desenvolvimento da competência plurilingue e intercultural de cada indivíduo e 

consequentemente, o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e 

atitudes perante as línguas e culturas com as quais contactam (Candelier et al., 

2007). 

Com isto podemos afirmar que a abordagem da EDLC se articula com a 

utilização da paisagem linguística como recurso pedagógico, na medida em 

que combina as três dimensões enunciadas por Candelier (2003), 

proporcionando experiências de aprendizagem promotoras da compreensão e 

valorização do meio local na sua relação com o mundo global. Tal abordagem 

proporciona um contacto próximo e contextualizado com culturas e línguas que 
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fazem parte do quotidiano da comunidade, contribuindo para “quebrar” 

barreiras interculturais, fomentando uma maior abertura ao Outro e o 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes. 

O desenvolvimento da consciência em relação à diversidade linguística e 

cultural é uma das potencialidades educativas que advém da exploração PL e 

que tem vindo a ser destacada por alguns investigadores como uma “new 

approach to multilingualism representing a way to understand it” (Clemente et 

al., 2013, p. 116). Tomemos, como exemplo, o estudo desenvolvido por 

Dagenais et al. (2009) em várias escolas do Canadá, nas quais as PL’s foram 

usadas como ferramentas pedagógica e de pesquisa por forma a analisar as 

representações dos alunos sobre as línguas e os seus falantes, pelo qual os 

autores concluíram que “attending to the LL in language awareness activities 

provides a promising avenue for teaching about language diversity and literacy 

practices from a critical perspective” (p. 266). 

Por sua vez, Hancock (2012), nos seus estudos, pretendeu perceber como 

reagem os alunos e professores à presença de diversas línguas nas paisagens 

linguísticas de Edimburgo, na Escócia. O autor concluiu que a exploração 

educacional da paisagem linguística enquanto ferramenta pedagógica 

contribuiu para a consciencialização de alunos e professores sobre as 

configurações multilíngues, aumentando sua consciência sobre a diversidade 

linguística nas comunidades.  

Clemente (2015), no âmbito do seu estudo envolvendo professores e alunos do 

1.º CEB, concluiu que a exploração do espaço público por meio das paisagens 

linguísticas contribuiu de forma significativa para a desconstrução de 

estereótipos e ideias prévias sobre o Outro e sobre a diversidade linguística e 

cultural. A autora concluiu que as PL’s são “recursos educativos com valor para 

uma educação para a diversidade linguística e cultural, para a alteridade e para 

a cidadania” porque permitem “despertar a curiosidade e o interesse dos 

alunos em relação a outras línguas e culturas, contribuindo também para 

incentivar a aprendizagem de línguas” (Clemente, 2015, p. 335). 

Os estudos listados demonstram que a exploração da paisagem linguística em 

contexto educativo pode ser facilmente relacionada com os pressupostos da 
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educação intercultural e plurilingue, que, entre outros aspetos, pretendem 

consciencializar para a diversidade linguística e cultural (Candelier, 2004). 

Neste seguimento, Clemente (2020) partilhou um conjunto de orientações e 

propostas educativas interdisciplinares para o 1.º CEB, no qual destacou três 

objetivos nucleares da articulação entre a abordagem de EDLC e a paisagem 

linguística, tendo em vista “proporcionar experiências de aprendizagem que 

promovam a compreensão e valorização do meio local, porque é contexto de 

vida e de aprendizagem para a vida” (Clemente, 2020, p. 37). Os três objetivos 

nucleares enunciados pela autora são: 

“1. Desenvolver atividades que estreitem as relações de proximidade 

entre os habitantes; 

2. Envolver as crianças na recriação, reapropriação e valorização do seu 

património local; 

3. Realizar atividades criativas e originais, criando dinâmicas de cidadania 

progressivamente mais complexas.” (Clemente, 2020, p. 37). 

Contudo, talvez a mais-valia na exploração da paisagem linguística na 

sensibilização à diversidade linguística se deva à possibilidade de as crianças 

explorarem e refletirem sobre as línguas em situações concretas e observáveis 

do meio em que vivem, contribuindo para ampliar a sua visão sobre o mundo, 

descentrando-as das suas visões egocêntricas, dando a possibilidade de 

conhecer o Outro, abrindo-se uma porta para alargar o conhecimento de si 

próprio em relação ao mundo que o rodeia.  

A paisagem linguística apresenta-se, desta forma, como um poderoso recurso 

educativo, o que tem vindo a ser constatado pelas diversas investigações 

realizadas em torno da sua operacionalização didática. De facto, as 

investigações realizadas, mencionadas ao longo deste trabalho, demonstram 

que as diferentes utilizações educativas da paisagem linguística permitem 

desenvolver um leque variado de competências, preparando as crianças e 

jovens para viverem em contextos multiculturais e multilingues. Neste 

seguimento, mencionamos um conjunto de razões para a exploração educativa 

da paisagem linguística que sustentem a versatilidade do seu uso pedagógico 
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e que contribuam ativamente para a sensibilização e consciencialização sobre 

a diversidade linguística e cultural, a saber: 

▪ Os conteúdos decorrentes da exploração educativa da paisagem 

linguística são socialmente relevantes: é o caso da promoção do 

respeito pelo Outro e pela sua cultura, e da construção de ambientes 

plurais e de tolerância numa época em que crescem os radicalismos que 

resultam em atentados à vida e dignidade humanas, e à marginalização 

social e espacial de minorias étnicas em ambientes urbanos e, 

inclusivamente, a persistência discursos racistas e xenófobos; 

▪ Ser fonte de estímulos que se podem constituir como promotores de 

atitudes de curiosidade perante o mundo; 

▪ Contribuem para a legitimação das línguas e das identidades no espaço 

escolar através da paisagem linguística da escola; 

▪ Colaboram na compreensão e questionamento dos contextos sociais e 

das respetivas funções das línguas; 

▪ Desenvolvem disposições e capacidades de pensamento crítico e 

criativo;  

▪ Contribuem para a aprendizagem formal e informal das línguas, sendo 

que parte desta aprendizagem, como referem Cenoz e Gorter (2007), 

pode inclusivamente ocorrer de forma acidental, ou seja, inesperada/não 

prevista; 

▪ Desenvolvem o sentido estético, criativo e potenciar, a par do 

pensamento crítico, o desenvolvimento de competências associadas à 

colaboração, à comunicação e a uma educação para a arquitetura desde 

os primeiros anos de escolaridade (Clemente, 2020). 

Tendo em conta o exposto, é imprescindível que se criem e planifiquem 

atividades no âmbito da EDLC, no sentido de desenvolver nos alunos uma 

maior consciência em relação à diversidade linguística e cultural, que lhes 

permita contactar com diferentes línguas e culturas, mobilizando estratégias de 

reflexão e compreensão de enunciados em diferentes línguas e favorecendo a 

construção de conhecimentos linguísticos e culturais. Desta forma, será 

possível desenvolver conhecimentos, capacidades e atitudes que permitam a 



35 
 

prática de uma cidadania responsável e inclusiva, numa sociedade pluricultural 

e plurilinguística.  

Ao longo dos anos, a UNESCO tem desenvolvido vários projetos no âmbito da 

Sensibilização para a Diversidade Linguística e Cultural, no sentido de 

promover a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. O exemplo 

mais recente dos seus esforços neste sentido terá sido a determinação de 

2019 como o Ano Internacional das Línguas Indígenas, que teve por objetivo 

alertar para a necessidade de preservar as cerca de sete mil línguas indígenas 

faladas em todo o mundo e evitar o desaparecimento de 2680, evitando assim 

a consequente destruição de uma enorme riqueza cultural global.  

Neste sentido, a exploração e tratamento pedagógico da paisagem linguística 

numa aula de inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico parece-nos um contexto 

oportuno para a promoção e construção de imagens e discursos positivos 

sobre a alteridade e a diversidade linguística e cultural, num mundo que parece 

seguir uma tendência cada vez mais monolingue, pela rápida proliferação da 

língua inglesa por todo o mundo. 

Acreditamos que a exploração das representações e ideias dos alunos sobre a 

presença das línguas e culturas no contexto local e da sua relação com o 

global contribuirá para a desconstrução de imagens e discursos emergentes 

sobre o papel das línguas na comunidade, em que se inclui o inglês enquanto 

língua globalizante e globalizada, consciencializando as crianças para a 

presença e existência de outras formas de comunicar no seio da comunidade 

local, todas elas válidas e merecedoras de respeito e valorização. 

 

2.3. O inglês no 1.º CEB: uma janela para a diversidade 

 

As últimas décadas do século XX foram marcadas pela introdução de políticas 

inclusivas de aprendizagem das línguas um pouco por toda a Europa, com o 

objetivo de promover o contacto com as diversas línguas, desde regionais e 

minoritárias, até às línguas internacionais consideradas mais importantes, das 

quais destacou e ainda se destaca, pela sua disseminação mundial, o inglês.  

Em Portugal, a inclusão do ensino do inglês enquanto área curricular 

obrigatória no 1.º CEB apenas ocorreu no ano letivo 2015-2016, pela 
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introdução do Decreto-Lei n.º 176/2014 de 12 de dezembro, que prevê a sua 

lecionação a partir do 3º ano de escolaridade. Contudo, em 2005 já tinham sido 

dados os primeiros passos para que este se tornasse uma realidade, através 

do despacho 14 753/2005 (2.ª série), que veio reconhecer a importância da 

introdução da aprendizagem de línguas no 1.º CEB como elemento 

fundamental para a construção de uma consciência plurilingue e pluricultural, 

bem como para o desenvolvimento de competências de preparação para uma 

cidadania democrática, em resultado da crescente movimentação de pessoas e 

da globalização, de acordo com os fundamentos do QECR – Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (Conselho da Europa, 2001), que 

pretende promover “métodos de ensino das línguas vivas que reforcem a 

independência de pensamento, de juízos críticos e de ação, associada a 

capacidades sociais e a responsabilidade” (QERC, 2001, p. 22).  

A este respeito, Dias e Mourão (2005) referem algumas vantagens 

relativamente ao ensino de línguas desde os primeiros anos de escolaridade, 

que se pautam por uma maior empatia das crianças relativamente à cultura e 

tradições de outros povos; o desenvolvimento da autoconfiança, das 

competências sociais e de comunicação; e, ainda, o aumento da autoestima 

nas crianças, que se constitui como uma capacidade acrescida para a vida. 

A aprendizagem de línguas surge, então, como uma possibilidade de interação 

com diferentes culturas, que possam promover e desenvolver competências e 

capacidades de foro pessoal e social, que potenciem a sã convivência no seio 

das comunidades. A este respeito, Strecht-Ribeiro (1998) afirma que “aprender 

outra língua é aprender/apreender outra cultura: é partir para a descoberta de 

outra forma de aperceber a realidade e de agir comunicativamente para além 

das fronteiras até aí estabelecidas, é abrir outra janela para o mundo” (p. 73). 

Tendo em conta o exposto, a diversidade linguística deve tornar-se “uma fonte 

de enriquecimento e de compreensão recíprocos” (Conselho da Europa, 2001, 

p. 20) e não um entrave à comunicação. Desta forma, o estudo de línguas não 

tem de focar, apenas, a tentativa de atingir um nível de proficiência equiparado 

ao de um falante nativo, mas, antes, desenvolver uma competência plurilingue. 

A aprendizagem de línguas, neste caso particular do inglês, prepara o 

aluno/cidadão para interagir com diferentes culturas, dando-lhes a 
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oportunidade para se colocar no lugar do Outro. Segundo Lourenço (2017), 

“através das línguas é possível trabalhar a educação global explorando 

questões de identidade e diversidade, refletindo sobre semelhanças e 

diferenças entre pessoas, locais, culturas e línguas” (p. 76). 

No entanto, o mundo global, pela disseminação através dos meios de 

comunicação, da música e outras artes, do marketing e publicidade, dos 

transportes, do turismo, do mercado de trabalho, da tecnologia (informática e 

telecomunicações), coloca algumas línguas em destaque e outras em segundo 

plano, sendo notória a relevância dada à língua inglesa considerada uma world 

language (Blommaert, 2014). Assim, à medida que as fronteiras internacionais 

esmorecem, a globalização permite que o inglês se torne numa língua 

internacional e utilizada a nível mundial. Contudo, tal não impede que a língua 

inglesa possa funcionar como uma língua-ponte, ou como referido por Strecht-

Ribeiro (1998), uma “janela para o mundo” das línguas e culturas, contribuindo 

para a construção de uma educação intercultural, em contexto de sala de aula, 

salvaguardando a diversidade linguística e cultural. Pode ser, portanto, 

abordada como uma língua global, mas não globalizante, sem ameaçar a 

diversidade linguística e cultural, e podendo ser, antes, uma porta aberta a 

outras línguas e culturas. Segundo Guilherme (2007, p. 72):  

“The use of English as a common language, but not as a lingua 

franca, can provide us with opportunities for acting as 

responsible cosmopolitan citizens, without implying the loss of 

cultural and ideological roots or the transformation of the 

English language into a neutral, disengaged or unaffiliated 

medium” (p. 72). 

 

A língua inglesa surge, assim, como componente essencial na educação 

intercultural e plurilingue e, por isso, a aula de inglês deve tornar-se, cada vez 

mais, um espaço promotor do desenvolvimento da consciência crítica em 

relação à sociedade e às manifestações culturais (e linguísticas) que nela 

coexistem. 
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Nesta perspetiva, e conforme referido, a globalização é enunciadora da 

presença de algumas línguas no espaço público, exercendo uma influência 

ambivalente que molda esta presença: se, por um lado, realça a presença de 

línguas pertencentes a poderes político-económicos superiores, como é o caso 

da língua inglesa, por outro, contribui para atribuir diferentes e novos espaços a 

línguas provenientes de diversas realidades socioeconómicas que convergem 

para o espaço público e que, talvez, de outra forma não estariam disponíveis, 

ou antes visíveis para a população (Clemente, 2017). O espaço público é, 

então, o local onde as diversas línguas e culturas se encontram, surgindo como 

um contexto plurilingue e pluricultural de excelência, cuja exploração permite 

desenvolver competências e atitudes de respeito e valorização pelas diversas 

línguas e culturas que aí coexistem. Segundo o QECR (2001), a 

implementação nas escolas de uma abordagem plurilingue permite o 

desenvolvimento da “competência comunicativa, para a qual contribuem todo o 

conhecimento e toda a experiência das línguas e na qual as línguas se inter-

relacionam e interagem” (p. 23). Neste sentido, podemos afirmar que o espaço 

público em que os alunos se movimentam permite a contextualização imediata 

das aprendizagens, produzindo significados reais e imediatos aos temas 

abordados. 

A exploração da paisagem linguística em aula de inglês no 1.º CEB surge, 

desta forma, como “(...) the gates to open meanings” (Shohamy e Walksman, 

2009, p. 327), ou seja, partindo da exploração da paisagem linguística na aula 

de inglês pretende-se alertar os alunos para a presença de diversas línguas e 

culturas no espaço em que vivem e se movimentam, para além do inglês. 

Neste contexto, pretende-se que a aula de inglês seja um espaço promotor do 

plurilinguismo, despertando a atenção dos alunos para a presença e 

coexistência de várias línguas no espaço onde vivem, para além daquela(s) 

que fazem parte do currículo escolar. Como referido anteriormente, a língua 

inglesa pode surgir, assim, como uma ponte, um elo de ligação entre as 

diversas línguas e culturas. E este respeito, Shohamy (2007) afirma que, 

embora o inglês seja considerado uma língua global, o verdadeiro significado 

da globalização está no plurilinguismo, na diversidade, nas possibilidades de 

usar uma variedade de línguas. Desta forma, a globalização deve ser 
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compreendida como uma oportunidade de promover a diversidade ao ponto de 

contribuir para um “sense of togetherness” (Wang, 2007). 

Ao tornar a aula de inglês num espaço onde se sensibiliza para a diversidade 

linguística e cultural e promove o contacto com diversas línguas e culturas, 

através da exploração da paisagem linguística, pretende-se valorizar e cultivar 

as realidades plurilingues da sociedade e os conhecimentos linguísticos dos 

seus alunos permitindo gerar uma riqueza de experiência através da interação 

entre diferentes línguas e culturas (Shohamy, 2007). Portanto, a educação em 

línguas, no contexto da sociedade atual, deve criar estratégias e dotar os 

alunos de instrumentos que os preparem para a vida ativa, enquanto cidadãos 

críticos e interventivos invocando conhecimentos gerais (acerca do mundo, 

culturas e sociedades), bem como atitudes e capacidades que permitam ao 

aluno relacionar-se com os outros, manifestando abertura e respeito pelos seus 

valores e práticas (Lourenço, 2017). Nesse sentido, a língua inglesa, devido ao 

seu crescimento mundial, torna-se importante para o cidadão no seio de uma 

sociedade plural, podendo facilitar e favorecer a interação/contacto com 

diversas línguas e culturas e ajudando-o a colocar-se no lugar do Outro. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

1. Metodologia de investigação 

O projeto de investigação e intervenção didática implementado situou-se no 

âmbito do paradigma qualitativo de tipo investigação-ação, assente na reflexão 

sobre a ação, com vista a uma melhoria da prática pedagógica. 

A investigação qualitativa surge cada vez com mais enfoque na investigação 

educacional, já que, segundo Bento (2012), esta “desenvolve novos 

conhecimentos acerca do ensino, da aprendizagem” (p. 40). Ainda segundo o 

mesmo autor, o objetivo da metodologia qualitativa “é compreender e encontrar 

significados através de narrativas verbais e de observações em vez de através 

de números” (p. 40). O trabalho apresentado inclui-se neste paradigma, uma 

vez que pretende descrever, analisar e compreender os dados recolhidos no 

âmbito do projeto de investigação/intervenção didática em contexto educativo, 

com o intuito de compreender pela observação e tratamento do conteúdo 

decorrentes da implementação do mesmo, ou seja, em que medida as 

metodologias utilizadas se demonstraram adequadas ao 

desenvolvimento/aquisição de competências essenciais. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco 

características essenciais, muito embora não seja imperativo que todas 

estejam presentes num determinado estudo para que este seja validado como 

tal. A primeira característica refere que “na investigação qualitativa a fonte 

direta de dados é o ambiente natural” (p. 47-48), ou seja, o ambiente natural é 

a fonte direta dos dados e um instrumento chave para o desenvolvimento de 

uma investigação qualitativa. O facto da investigação se desenvolver no 

ambiente natural é de extrema importância, potenciando o recolher de dados 

mais fidedignos. A sua realização fora do ambiente natural dos indivíduos pode 

criar situações artificiais que falsifiquem a realidade e produzam interpretações 

erróneas e equívocas. Esta característica aplica-se ao meu estudo, na medida 

em que enquanto professor-investigador desenvolvi o meu projeto no ambiente 

natural dos sujeitos, ou seja, em sala de aula e em contexto escolar. A segunda 

característica da investigação qualitativa enunciada pelos autores é o seu 
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caráter descritivo. Neste sentido, importa referir que os dados recolhidos no 

âmbito deste estudo são maioritariamente provenientes de registos de 

observação, gravações em vídeo e trabalhos realizados pelos alunos. É a partir 

destes elementos que procedo à compilação, descrição e interpretação dos 

dados. A terceira característica refere que “os investigadores qualitativos se 

interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 49), ou seja, preocupam-se com o 

processo e com toda a reflexão que possa decorrer do mesmo do que 

necessariamente com o produto final, característica que também se aplica ao 

meu projeto de investigação. Relativamente à quarta característica 

apresentada, “os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados 

de forma indutiva” (p. 50), isto é, não é propósito dos investigadores 

confirmarem as hipóteses, mas retirarem ilações à medida que vão recolhendo 

os dados, os categorizam e analisam. Estes autores propõem ainda uma quinta 

característica: “o significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (p. 

50). Ou seja, neste caso, o professor investigador pretende compreender as 

perspetivas pessoais dos participantes e o modo como estes interpretam as 

suas experiências. 

O meu projeto de investigação pressupôs, ainda, uma análise do processo, 

uma vez que envolveu pesquisa, planificação, ação e reflexão que se 

operacionalizam dialeticamente e circularmente; previu, ainda, a formulação de 

hipóteses a partir da análise dos dados, reflexão sobre os mesmos, em certa 

medida a reformulação da ação. Por fim, centrou-se na perspetiva do sujeito, 

nomeadamente na avaliação de perceções e representações face à 

diversidade linguística e cultural pela exploração da paisagem linguística.  

Tal como foi referido anteriormente, a metodologia utilizada no estudo 

enquadra-se no plano de tipo investigação-ação, visto que esta metodologia 

proporciona aos docentes uma maior autonomia e envolvimento no processo 

de ensino e aprendizagem, permitindo-lhes refletir sobre a prática, de forma a 

poder reformulá-la e melhorá-la.  

A investigação-ação em contexto educativo é entendida como uma 

investigação realizada pelo professor na sala de aula, que tem como ponto de 

partida a necessidade de melhorar as práticas educativas e o desenvolvimento 
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Fig.1. Os momentos da IA de Kemmis, 1989 
(Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & 

Vieira, 2009, p.369) 

de uma atitude científica que o leve a questionar o real e a si próprio enquanto 

elemento desse real (Esteves, 2002). Tal significa que o professor, na sua 

prática, deve assumir uma atitude crítica e de autoanálise que lhe permita 

refletir antes, durante e após a ação no sentido de reformular e melhorar as 

suas práticas. 

Os conceitos de “reflexão na ação”, “reflexão sobre a ação” e “reflexão sobre a 

reflexão na ação” de Donald Schön (1983), citados em Conceição (2017, p.44) 

surgem como princípios básicos que devem estar sempre presentes nas 

práticas do professor enquanto investigador. Neste contexto, a “reflexão na 

ação” ocorre durante a prática pedagógica, fazendo parte do processo de auto-

observação; a “reflexão sobre a ação” tem lugar após decorrida a prática, com 

o intenção de rever o que foi feito; por sua vez, a “reflexão sobre a reflexão na 

ação” pretende contribuir para o desenvolvimento, aperfeiçoamento ou até 

mesmo mudança das práticas docentes, uma vez que esta reflexão permitirá 

ao professor-investigador compreender melhor os acontecimentos provenientes 

da sua ação educativa, encontrar soluções para os eventuais problemas 

surgidos e, dessa forma, (re)orientar as suas práticas no futuro, evoluindo 

profissionalmente.  

Um projeto de investigação-ação desenvolve-se, desejavelmente, de forma 

contínua, numa metodologia em espiral, de caráter cíclico. Cada ciclo é 

constituído por quatro etapas: planificação, ação, observação e reflexão, tal 

como podemos verificar na figura seguinte: 
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Estas quatro etapas resumem-se à sequência de planificar (desenvolver um 

plano de ação); agir (implementar o plano de ação); observar (verificar os 

efeitos da implementação em contexto de aula) e refletir (analisar e avaliar os 

efeitos da implementação). Estas etapas vão-se repetindo, pois, o professor 

enquanto investigador tem necessidade de explorar e analisar todo o processo, 

com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade das aprendizagens 

dos alunos (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira, & Vieira, 2009, p. 366).  

A metodologia usada no meu projeto apresenta características dos estudos de 

tipo investigação-ação, na medida em que se organizou de acordo com as 

fases previamente apresentadas: identificação de uma temática a explorar, 

planificação do projeto, implementação do projeto, observação dos resultados e 

recolha dos dados. Posteriormente, deu-se lugar à reflexão sobre a ação que 

decorreu ao longo da intervenção. De facto, a reflexão centrada na ação e 

sobre a ação é uma ferramenta de extrema importância na prática docente, 

pois permite identificar as necessidades de melhoria e, consequentemente, 

reformular as atividades e a própria prática. No entanto, não foi possível 

implementar um segundo ciclo de investigação-ação, por motivos que se 

relacionam com o tempo definido para a PES. 

Em suma, um projeto no âmbito da investigação-ação em contexto educativo 

tem como finalidade melhorar a prática educativa no sentido de gerar mudança, 

de a transformar com vista ao desenvolvimento de conhecimentos, 

capacidades e atitudes nos alunos. Mais do que aumentar os seus 

conhecimentos, este projeto pretendeu dar a oportunidade aos alunos de 

serem parte ativa na construção dos mesmos, analisando e pensando sobre a 

comunidade em que vivem e o mundo global de que fazem parte.  

Contudo, e apesar de o estudo não ter obedecido a uma estrutura cíclica, 

devido ao curto espaço de tempo para a sua implementação, ressalva-se que o 

intuito da investigação não partiu de um problema ou de uma situação 

observada no decorrer da prática, mas sim de uma necessidade, ou seja, 

enquanto professora e investigadora pretendi explorar a paisagem linguística 

como meio de sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e cultural, 

com vista ao desenvolvimento do espírito crítico e de atitudes positivas em 

relação às línguas e às culturas. Neste seguimento, moveu-me a intenção de 
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tentar compreender as possibilidades de implementação deste tipo de projetos 

no 1.º CEB, numa perspetiva transformadora do contexto, contribuindo para o 

desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes dos alunos.  

Com base nestes pressupostos definiu-se um percurso pedagógico de 

investigação, assente numa questão de investigação para a qual foram 

traçados objetivos, alicerçados numa metodologia de tipo investigação-ação 

que apresentaremos no ponto seguinte. 

 

1.1. Questão e objetivos da investigação 

O projeto de investigação implementado teve como fundamento a exploração 

das paisagens linguísticas, amplamente presentes no espaço público, como 

meio de sensibilização para a diversidade linguística e cultural numa turma do 

4.º ano de escolaridade, norteado por uma questão central de investigação: 

- De que forma pode a exploração da paisagem linguística sensibilizar 

para a diversidade linguística e cultural em aula de inglês no 1.º CEB? 

As motivações para a escolha deste tema coincidem com os próprios 

propósitos da investigação, na medida em que resultam da necessidade de 

conceber pedagogias interculturais que façam face às necessidades atuais e 

do futuro, que promovam o desenvolvimento atitudes de cidadania e de 

respeito pelo Outro, bem como a criação de situações de aprendizagem de 

conteúdos e linguagem, que realcem o interesse e o respeito pelas diversas 

línguas e culturas, valorizando a importância e a riqueza do contato com as 

mesmas.  

Neste sentido, importa referir que este projeto de tipo investigação-ação teve 

como principais objetivos: 

- Compreender em que medida pode a exploração da Paisagem 

Linguística sensibilizar para a diversidade linguística e cultural, em aula de 

inglês do 1.ºCEB; 

- Compreender o contributo da exploração da Paisagem Linguística no 

desenvolvimento de capacidades e atitudes reflexivas e de espírito crítico em 

relação às línguas e às culturas, em aula de inglês no 1.º CEB. 
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Com este projeto é nosso intuito oferecer novos e enriquecedores ambientes 

de aprendizagem que potenciem oportunidades para o desenvolvimento de 

competências plurais, inclusivas e igualitárias para além das competências 

literárias, fomentando atitudes de curiosidade e promoção do gosto pela 

diversidade linguística e cultural, aspirando, ainda, o desenvolvimento de 

competências de espírito crítico nos alunos, ampliando os seus horizontes em 

relação ao mundo das línguas e das culturas. Para tal, foi planificado um 

conjunto de sessões, com a finalidade de explorar as paisagens linguísticas: 

numa primeira fase, do meio envolvente em que a escola e os alunos se 

inserem, passando depois para a sua exploração num contexto global 

(observação e análise de PL’s oriundas de diferentes locais no mundo). Neste 

âmbito, inclui-se o (re)conhecimento das línguas e culturas que fazem parte da 

comunidade local e a importância das paisagens linguísticas na construção e 

vivência de/nas cidades e países, promovendo momentos de reflexão sobre os 

múltiplos papéis que as línguas desempenham no espaço público urbano, por 

forma a desenvolver o espírito crítico e criativo das crianças em relação às 

línguas e culturas, pela exploração das paisagens linguísticas. 

No entanto, antes de implementar um projeto de investigação/intervenção 

pedagógica é necessário que o investigador conheça a realidade educativa/ 

investigativa, aspeto crucial para a definição e planeamento das ações e das 

opções pedagógicas a seguir. Como tal, no âmbito deste estudo, procuramos 

conhecer a realidade e o contexto educativo da intervenção, para melhor 

integrarmos a nossa ação nas necessidade e expetativas do grupo de 

participantes. No ponto seguinte, faremos a apresentação sumária da realidade 

educativa onde decorre a intervenção. 

 

2. O projeto de investigação: caracterização da realidade 

educativa 

O conhecimento das características dos participantes é uma etapa fundamental 

nos projetos de intervenção educativa, pois só conhecendo a realidade 

educativa somos capazes de elaborar um projeto capaz de responder às 

necessidades das crianças e jovens. É neste sentido que passamos, de 
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seguida, a apresentar os dados recolhidos relativamente à caracterização da 

realidade socioeducativa em que a Prática de Ensino do Inglês decorreu.   

A recolha de dados caracterizadores da realidade educativa e, particularmente, 

do contexto da turma, foram baseadas nos documentos oficiais da Escola, 

nomeadamente o Projeto Educativo e o Plano de Turma facultado pela docente 

titular da turma.  

Conforme mencionado, apenas conhecendo as características dos alunos, o 

seu background familiar e social, os seus conhecimentos e representações 

prévias, entre outros, o professor poderá estruturar situações de ensino-

aprendizagem que possam estar de acordo com os seus interesses, 

motivações e expetativas que contribuam, efetivamente, para o 

desenvolvimento de competências, capacidades e atitudes.  

Após análise do Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio 2018-2021 

destaca-se o plano estratégico e a missão do Agrupamento assente nos 

princípios de transparência, participação, exigência e equidade. Neste sentido, 

foi traçado um conjunto de linhas orientadoras de ação para este triénio, nas 

quais o meu projeto de investigação/intervenção se enquadra. Isto porque o 

projeto educativo refere que “os vários agentes que intervêm no processo 

educativo devem desenvolver uma cultura de melhoria, com vista ao 

desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade do aluno, 

incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários, valorizando a dimensão humana do trabalho”. Assim, a ação 

educativa deve:  

• “Procurar o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, 

respeitador dos outros e das suas ideias;  

• Garantir a transmissão de valores universais e inalienáveis;  

• Assegurar uma educação para todos;  

• Dotar os alunos de competências e conhecimentos que lhes permitam 

explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na 

sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural 

do País.” 
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Neste contexto, são ainda delineados objetivos a perseguir ao longo de todo o 

ano letivo que visem: 

• “Envolver os alunos numa perspetiva de desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania; 

• Promover e participar em iniciativas capazes de desenvolver nos alunos 

o espírito crítico e interventivo, alicerces de uma cidadania democrática, 

pluralista e imaginativa”. 

Nesta conjuntura, a minha intervenção em contexto escolar procurou contribuir 

para as prioridades educativas definidas pelo Agrupamento, nomeadamente no 

que se refere ao desenvolvimento de conhecimentos e competências que 

promovam um espírito crítico, criativo, democrático e plural, assente em 

princípios básicos de respeito em relação ao Outro, à sua cultura e à sua 

língua. 

 

2.1. Microcontexto de investigação: a escola e os participantes 

A intervenção decorreu numa turma do 4.º ano de escolaridade, constituída por 

vinte alunos, dos quais onze são do género feminino e nove são do género 

masculino, com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos. Nestes 

incluem-se dois alunos que usufruem de medidas educativas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, porém apenas um integra a turma na aula de 

inglês, por decisão da equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à 

inclusão. Estes alunos usufruem de adaptações curriculares significativas, 

desenvolvendo a maior parte do seu currículo na Unidade de Ensino 

Estruturado do Autismo. 

Para a recolha de dados referentes ao contexto socioeducativo considerámos 

pertinente não só reunir um conjunto de dados junto da professora titular de 

turma, mas também aplicar um inquérito por questionário aos pais e 

encarregados de educação (anexo 1) dos alunos. Isto porque, conhecer a 

qualidade das relações estabelecidas no seio familiar terá repercussões futuras 

noutros ambientes onde a criança interage, nomeadamente o escolar, 

influenciando-o positiva ou negativamente e condicionando a sua 

aprendizagem. Como sustentam Dressen & Polonia (2007) “… a família e a 
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Gráfico 1 – Habilitações Literárias dos Pais e Encarregados de Educação  

escola são ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana que 

podem funcionar como propulsores ou inibidores dele.” (p. 27). 

Neste sentido, dos dados recolhidos junto dos pais e encarregados de 

educação foi possível perceber que os alunos da turma provêm, na sua 

maioria, da freguesia onde a escola se situa e de freguesias vizinhas.  

Quanto aos hábitos/métodos de estudo e de trabalho dos alunos, conclui-se 

que a maior parte estuda frequentemente sem qualquer apoio extraescola e, 

por vezes, sequer com ajuda de familiares e amigos. Relativamente às 

preferências, os alunos elegeram as suas áreas curriculares favoritas, cujas 

ocorrências se encontram numeradas, pela seguinte ordem: matemática (6), 

estudo do meio (4), inglês (3) e educação física (3); nas áreas curriculares de 

que menos gostam destacam-se o português (8) e a matemática (8). 

No que se refere aos encarregados de educação, salienta-se que, em todos os 

casos é a mãe quem assume esse papel. Todos os alunos e respetivos pais e 

encarregados de educação são de nacionalidade portuguesa.  

Relativamente às habilitações literárias, podemos afirmar que as mesmas são 

pouco diversificadas, conforme podemos constatar no gráfico seguinte que 

sintetiza as habilitações literárias dos encarregados de educação dos alunos da 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise do gráfico podemos observar que predominam núcleos familiares 

com habilitações literárias ao nível do 2.º e 3.º ciclos. Em número reduzido 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos Pais e Encarregados de Educação  

encontrámos pais que terminaram o ensino secundário e, em menor 

quantidade, aqueles que frequentaram o ensino superior. Dos pais e 

encarregados de educação, a maior parte trabalha nos diversos ramos 

associados à área da produção fabril, existindo quatro pais em situação de 

desemprego há pelo menos seis meses. 

Ao nível social, salienta-se que os dezoito alunos pertencem a famílias 

biparietais. O conhecimento, ainda que superficial, da estrutura e constituição 

familiar é importante, na medida em que o núcleo familiar é o primeiro lugar 

onde a criança estabelece relações interpessoais e adquire habilidades sociais 

de expressão de sentimentos e de resolução de adversidades.  

No que se refere à faixa etária dos núcleos familiares, constata-se a 

heterogeneidade dos mesmos, com idades compreendidas entre os 31 e os 50 

anos, com maior incidência entre os 36 e os 45 anos, como pode ser verificado 

no gráfico abaixo. 

 

 

No âmbito deste projeto de investigação, torna-se relevante perceber os 

contactos anteriores dos alunos com outras línguas e culturas. Neste sentido, 

numa primeira abordagem aos alunos em sala de aula foi possível perceber 

que, na maior parte dos casos, esses contactos se limitam ao verão, com a 

chegada de familiares e amigos que se encontram a viver fora de Portugal, por 

motivos de ordem profissional. Relativamente às viagens realizadas em família, 
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Gráfico 3 – Países visitados pelos alunos em contexto familiar  

sensivelmente um quarto dos alunos já visitou outros países, os quais se 

encontram discriminados no gráfico abaixo. 

 

 

Como podemos observar no gráfico, dos países visitados pelos alunos e 

respetivas famílias destacam-se a França e a Suíça (cantões francófonos), o 

que lhes proporcionou um maior contacto com a língua francesa, conforme 

referido pelos alunos. De ressalvar que estes dados se reportam apenas a sete 

alunos da turma que referiram já ter viajado para outros países.  

De acordo com as informações partilhadas pela professora titular de turma e 

pela professora de inglês, os pontos fortes da turma são: a educação, o 

comportamento e a assiduidade. Contudo, existem outras características tidas 

como sendo os pontos fracos e que influenciam o aspeto académico, 

nomeadamente a falta de estímulos e de experiências em comunidade, fatores 

que, na opinião das docentes, se refletem na pobre participação dos alunos e 

passividade relativamente ao próprio processo de ensino e aprendizagem.  

Pela observação das aulas de inglês e segundo informação partilhada pela 

professora cooperante desta área curricular, foi possível constatar que se trata 

de uma turma pouco participativa e com poucos conhecimentos ao nível da 

língua inglesa. Opinião corroborada pela professora titular de turma, que referiu 

que os aspetos/atitudes mencionadas são transversais a todas as áreas 

curriculares. Segundo a mesma, os alunos revelam muitas dificuldades na 

maior parte das disciplinas, agravadas pelos poucos hábitos de estudo e de 
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trabalho que apresentam. Revelam pouco interesse pela leitura, pela escrita e 

são poucos os que realizam os trabalhos de casa. Na maior parte dos casos, 

os pais e encarregados de educação não conseguem prestar o apoio 

necessário aos seus educandos, quer pela falta de conhecimentos técnicos 

quer pelos escassos recursos que possuem. Assim, são referidos como pontos 

fracos do grupo-turma: a falta de atenção/concentração; falta de métodos e 

hábitos de trabalho; e dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos. Ainda na opinião da professora titular de turma, o meio em que 

vivem e se movimentam é pouco estimulante e as suas experiências pouco 

diversificadas, o que condiciona a sua relação com a escola e a importância 

que lhe atribuem.  

O espaço de sala de aula é um espaço funcional. Contudo devido às 

contingências atuais despoletadas pela pandemia por Covid-19, as escolas 

tiveram de adaptar os seus espaços, de forma a respeitar as regras de 

segurança sanitária, emanadas pela Direção Geral de Saúde. Neste sentido, a 

disposição das mesas e dos alunos teve de ser repensada ao abrigo destas 

novas normas, por forma a cumprir um distanciamento não inferior a um metro, 

obrigando a que todos os alunos fiquem isolados nas suas carteiras, evitando, 

o máximo possível, o contacto entre os mesmos. 

A nova configuração da sala de aula (cf. Figura 2) veio dificultar a 

movimentação pela mesma durante as aulas, alterando a perceção 

relativamente ao espaço, que parece agora muito “preenchido” e exíguo. 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às infraestruturas, a sala apresenta boas condições e bastante 

luz natural, tendo uma parede envidraçada orientada a oeste e com acesso 

direto ao espaço exterior (recreio). Está apetrechado com quadro branco 

Fig.2. Planta da sala de aula do 4.º ano de escolaridade 
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magnético, quadro interativo, projetor, computador com acesso à internet, 

colunas, armários e, ainda, uma banca com lavatório. Ao fundo da sala há um 

placard de cortiça que ocupa toda a parede, onde são expostos os vários 

trabalhos realizados pelos alunos. Existe, também, um quadro de cortiça de 

proporções mais pequenas, ao lado do quadro interativo e atrás da secretária 

da professora. 

Depois de conhecida a realidade socioeducativa, no próximo ponto faremos o 

enquadramento curricular do projeto de investigação/intervenção didática. 

 

2.2. Enquadramento curricular do projeto de investigação 

 

Neste ponto enquadrarei a temática do meu projeto didático nos documentos 

oficiais que orientam e fundamentam a ação docente.  

Neste contexto, foram analisados documentos que dizem respeito às 

Aprendizagens Essenciais para o Ensino Básico (ME, 2018), nomeadamente 

no que diz respeito ao ensino do inglês. Concomitantemente, foi consultado o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017), uma vez que 

a aprendizagem de uma língua estrangeira não se pode dissociar da 

construção de competências-chave fundamentais no desenvolvimento 

académico e social dos alunos.  

Destes documentos que se articulam e complementam entre si, destacam-se 

os diversos domínios adjacentes à aprendizagem do inglês, nomeadamente ao 

nível da linguagem, da informação e da comunicação, que se pretendem 

facilitadores da aquisição de outras línguas, potenciadores de situações e 

experiências que estimulem competências cognitivas, tais como o raciocínio 

lógico, o pensamento crítico e a criatividade na gestão de projetos e resolução 

de problemas. Aspetos estes que se espera, também, se traduzam na 

construção de uma identidade própria de cidadão global na relação com os 

outros, alicerçada em atitudes e valores, tais como o respeito pelo Outro e, no 

âmbito específico da língua inglesa, pela cultura anglo-saxónica, bem como 

pelas outras culturas no mundo, a responsabilidade e a cooperação entre 

indivíduos e povos, com repercussões individuais e coletivas.  
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Ainda com base no documento Aprendizagens Essenciais de Inglês para o 4.º 

ano (ME, 2018), foram definidas ações estratégicas no âmbito do projeto de 

investigação/intervenção a prosseguir e que concorrem para a construção do 

perfil do aluno, nomeadamente: 

• Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos na 

produção de um objeto, texto ou solução (por exemplo: um desenho, 

uma pequena frase) face a um desafio; 

• Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e 

analítico dos alunos, incidindo no uso do discurso oral e escrito de forma 

progressivamente crítica; 

• Promover estratégias que envolvam por parte do aluno pesquisa 

com autonomia incipiente; 

• Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno 

confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um 

dado problema e/ou a maneira de o resolver, tendo em conta, por 

exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência local, 

nacional ou global. 

No âmbito do projeto de investigação/intervenção pedagógica foram também 

consultadas e analisadas as Metas Curriculares de Inglês para o Ensino Básico 

(Bravo, Cravo & Duarte, 2015), homologadas pelo Ministério da Educação. 

Este documento revelou-se de extrema importância na conceção de atividades 

adequadas que pudessem aliar os objetivos do projeto ao currículo e às 

aprendizagens das crianças. Trata-se de uma aprendizagem que se vai 

consolidando de forma gradual, partindo da compreensão oral e da repetição, 

para as situações simples de interação e de expressão em articulação com a 

leitura e a escrita. Neste documento reitera-se ainda que o desenvolvimento da 

competência linguístico-comunicativa não deve ser o único objetivo do ensino 

de uma língua estrangeira, devendo a competência intercultural (PA, 2018) ser 

um dos aspetos primordiais daquele ensino. O ensino da língua estrangeira 

deve, assim, corresponder aos interesses dos alunos, apelar às emoções, 

estimular o seu envolvimento ativo, a sua imaginação e criatividade, não se 

resumindo a conteúdos temáticos isolados e obrigatórios, mas antes ter em 



54 
 

ID4.2. Desenvolver conhecimento do seu mundo e do mundo do Outro 
ID4.2.3. Identificar comidas e bebidas 
LG4.4. Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados 
LG4.4.3. Identificar vocabulário relacionado com comidas e bebidas/ food is 
great 
LG4.5. Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da 
língua 
LG4.5.2. Usar lexical chunks ou frases que contenham: positive, negative, 
question forms and short answers with to do 
L4.6. Compreender palavras e expressões simples 
L4.7. Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada 
SI4.9. Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e 
previamente preparadas 
SP4.11. Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente 
preparadas 
SP4.11.1. Exprimir agrado ou desagrado (I like oranges, I don’t like milk) 
R4.12.1. Identificar vocabulário acompanhado por imagens 
W4.13.1. Legendar sequências de imagens 
W4.14.3. Escrever sobre preferências (I like pizza, I don’t like fish) 

Tabela 1. Metas Curriculares de Inglês aplicadas no projeto de investigação 

conta a exploração de áreas de interesse do aluno que possam desenvolvê-lo 

enquanto cidadão numa sociedade globalizante e globalizada. 

Num mundo cada vez mais diversificado e complexo, onde o inglês é língua 

global, os conteúdos desta área curricular visam desenvolver no jovem a 

sensibilidade para as diversas culturas e línguas que confluem num mesmo 

espaço, desenvolvendo atitudes de respeito e de espírito crítico. Neste sentido, 

as metas curriculares foram um documento norteador de todo o projeto e do 

trabalho didático desenvolvido, tendo sido usadas no âmbito da planificação 

das sessões. É possível verificar que, de acordo com estas orientações, se 

considera que a abordagem e o contacto com diferentes línguas e culturas se 

tornam importantes para a criança ter um melhor conhecimento e compreensão 

do mundo. O ensino da língua deve, então, ser orientado no sentido de 

promover a educação para a comunicação, motivando para valores como o 

respeito pelo Outro, a ajuda mútua, a solidariedade e a cidadania. 

Posto isto, as sessões do projeto e as diversas atividades foram planificadas 

considerando os sete domínios que constam nas Metas Curriculares de Inglês, 

a saber: compreensão oral (Listening), leitura (Reading), interação oral (Spoken 

Interaction), produção oral (Spoken Production), escrita (Writing), domínio 

intercultural (Intercultural Domain), léxico e gramática (Lexis and Grammar), 

especificamente: 
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Consultados e concertados os diferentes documentos emanados pela tutela e 

pelo Agrupamento de Escolas, planificamos e implementamos um conjunto de 

cinco sessões pedagógicas que serão descritas no ponto seguinte. 

 

2.3. Descrição das sessões 

O projeto de investigação/intervenção didática que apresento decorreu entre os 

meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021 num conjunto de cinco 

sessões, com a duração de sessenta minutos cada, concebidas em torno da 

exploração da paisagem linguística por forma a sensibilizar para a diversidade 

linguística e cultural em aula de inglês no primeiro ciclo do ensino básico.  

Apesar do curto espaço de tempo, ao longo de todas as sessões procurei 

apresentar atividades estimulantes que despertassem a atenção e curiosidade 

dos alunos. Contudo, devido às contingências implementadas nas escolas 

causadas pela pandemia COVID19, privilegiou-se o trabalho individual ou em 

grande grupo, uma vez que a movimentação das crianças em sala de aula, 

bem como as alterações à disposição dos alunos não era permitida pelo 

agrupamento. Houve, também, a preocupação em ajustar todas as atividades 

propostas à planificação, bem como em cumprir os objetivos previstos nas 

metas curriculares de inglês definidas para o 1.º CEB, por forma a que as 

sessões surgissem de forma articulada e coerente. Importa referir que, em 

todas as sessões, os alunos preencheram um self-assessment de apreciação 

da sessão, permitindo-nos tirar conclusões quanto às descobertas e 

aprendizagens realizadas. 

Tendo em conta estes pressupostos, no quadro seguinte apresentam-se as 

sessões de forma sintetizada e enunciam-se os objetivos pedagógico-didáticos 

de caráter geral. 

Sessões Atividades Objetivos Gerais 

Sessão 0 

20.11.2020 

My Linguistic 

Biography 

 

- Preenchimento de uma 

biografia linguística em 

forma de questionário pelos 

alunos; 

-Desenho das paisagens 

linguísticas com que os 

- Explorar as Paisagens 

Linguísticas;  

- Sensibilizar-se para as 

paisagens linguísticas como 

uma vertente da diversidade 

linguística e cultural; 
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Tabela 2. Quadro síntese das sessões de intervenção didática 

alunos contatam 

diariamente. 

- Reconhecer línguas e 

culturas na comunidade local;  

- Reconhecer a importância 

das paisagens linguísticas na 

construção e vivência de/nas 

cidades e países;  

- Refletir sobre os múltiplos 

papéis que as línguas 

desempenham no espaço 

público urbano;  

- Desenvolver o espírito 

crítico e criativo pela 

exploração das paisagens 

linguísticas;  

- Exprimir-se de forma 

adequada em contextos 

simples;  

- Interagir com o professor e 

os colegas em situações 

comunicativas simples, 

previamente preparadas, 

obtendo e fornecendo 

informações;  

- Refletir sobre as 

aprendizagens efetuadas. 

 

Sessão 1 

24.11.2020 

Landscape is 

great! 

 

- Exploração de paisagens 

linguísticas relacionadas 

com o tema da alimentação 

(food and drinks) presentes 

no meio local em que a 

escola se insere. 

Sessão 2 

27.11.2020 

Language as 

landscape! 

 

- Aprendizagem de 

vocabulário relacionado 

com o tema “food and 

drinks” utilizando a língua 

como paisagem, ou seja, os 

alunos aprendem o 

vocabulário na língua 

inglesa e, em simultâneo, 

em francês e galês.  

- Desafio lançado aos 

alunos: pesquisar línguas 

nas embalagens que têm 

em casa. 

Sessão 3 

4.12.2020 

Scientists of 

languages 

 

- Exploração e análise das 

paisagens linguísticas 

encontradas nos 

produtos/embalagens 

encontrados pelos alunos.  

Sessão 4 

08.01.2021 

A landscape of 

many 

languages and 

cultures 

- Visualização do vídeo 

Educating Cities e debate 

sobre os vários temas 

abordados, em grupo-turma. 

- Exploração e análise de 

paisagens linguísticas de 

várias cidades do mundo e 

da diversidade linguística e 

cultural encontrada. 

- Desenho de uma cidade 

imaginada pelos alunos, 

representando as línguas e 

as culturas presentes no 

espaço urbano. 

 

De seguida, apresenta-se a descrição sintetizada de cada uma das sessões, 

tendo por base as planificações realizadas (cf. anexos 2, 3, 4, 5 e 6). 
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A primeira sessão, denominada sessão 0, funcionou como uma sessão 

introdutória ao projeto de investigação/intervenção, com o intuito de perceber a 

relação do público-alvo com as línguas e culturas, nomeadamente as suas 

experiências, contactos e conhecimentos sobre a diversidade linguística e 

cultural que os rodeia. Assim sendo, e tendo em conta que estas informações 

seriam fulcrais para dar início ao projeto, intitulei-a sessão 0. Todas as 

informações recolhidas serviram de base para a conceção de atividades nas 

sessões seguintes, como por exemplo, na seleção das línguas a utilizar em 

determinadas atividades. 

Assim, numa primeira parte da sessão estabeleceu-se um diálogo sobre o 

plurilinguismo circundante, em que os alunos deram exemplos de línguas que 

tinham contactado, para além da sua língua materna. No geral, os alunos 

demonstraram ter conhecimentos sobre a existência de várias línguas no 

mundo, que advém, sobretudo, dos contactos estabelecidos com familiares e 

amigos que trabalham noutros países, havendo um pequeno grupo de alunos 

que mencionou viagens realizadas em família, o que pode ser confirmado pelas 

respostas dos alunos no inquérito por questionário. 

Num segundo momento, pediu-se aos alunos que refletissem sobre os 

contactos que estabelecem no seu dia-a-dia com outras línguas, dando o 

exemplo do inglês, questionando se já teriam contactado com essa língua 

antes de entrarem para a escola. A maior parte dos alunos referiram já ter 

contactado com a língua inglesa muito antes de entrar na escola, através de 

“jogos online”, “marcas de roupas”, “músicas” e “embalagens do 

supermercado”, demonstrando consciência sobre vários tipos de paisagens 

linguísticas presentes no seu dia-a-dia. Os exemplos trazidos pelos alunos 

foram aproveitados para dar a conhecer o conceito de “paisagem linguística”. 

Posto isto, e tendo consciência de que a Biografia Linguística se apresenta 

como um instrumento importante na tomada de consciência de uma identidade 

linguística e cultural, decidi solicitar uma biografia linguística sob formato de 

inquérito por questionário (anexo 2.1), com o objetivo de conhecer as 

experiências e contactos interculturais relevantes de cada um dos alunos da 

turma, antes da implementação do projeto de investigação. 
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Por fim, foi pedido aos alunos que refletissem sobre a forma como contactam 

com as línguas nos seu dia-a-dia, representando através do desenho as 

paisagens linguísticas com que contactam (anexo 2.2). Com esta estratégia 

pretendeu-se que os alunos refletissem e tomassem consciência do 

plurilinguismo circundante e da diversidade linguística e cultural existente no 

contexto local e nas relações próximas estabelecidas.  

A sessão 1 - landscape is great - que decorreu a 24 de novembro, começou 

com a exploração de algumas fotos de paisagens linguísticas de restaurantes, 

bares e cafés (anexo 3.1), captadas pela professora estagiária, que se 

encontram na área urbana envolvente à localização da escola e por onde os 

alunos se movimentam, conferindo um maior grau de proximidade entre a 

realidade educativa e o estudo. À medida que as fotos iam sendo projetadas no 

quadro interativo, os alunos iam registando as línguas e os países aos quais as 

associavam numa ficha de registo (anexo 3.2). Importa esclarecer que a 

temática das fotos se inseriu no conteúdo programático “food and drinks”, uma 

vez que era nosso intuito articular a paisagem linguística com o currículo 

definido para a área curricular de inglês. Com esta atividade pretendia-se 

despertar a atenção dos alunos para a presença de diversas línguas e culturas 

na comunidade local, expressas pela variedade de restaurantes típicos e 

temáticos, oriundos dos mais diversos locais do mundo e, em simultâneo, 

aprender vocabulário relacionado com o conteúdo programático “food and 

drinks”, pela exploração da paisagem linguística. 

Finda a atividade houve lugar a um momento de discussão em que se 

pretendia que os alunos refletissem quanto à presença das diversas línguas no 

espaço público, enquanto produto da crescente globalização, que permitiu a 

sua proliferação pelo mundo e consequente aproximação entre povos.  

Por fim, a atividade final consistiu em legendar algumas imagens com o 

vocabulário aprendido sobre a alimentação, pela exploração da paisagem 

linguística (anexo 3.3). A aula termina com o preenchimento do self 

assessment da sessão (anexo 3.4) pelos alunos. 

A sessão 2 - language as landscape - que decorreu no dia 27 de novembro, 

teve como ponto de partida a introdução de novo vocabulário relacionado com 

o conteúdo temático: “comida e alimentação saudável”, mas tinha como 
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principal enfoque sensibilizar os alunos para a riqueza do contato com outras 

línguas e culturas, e, simultaneamente, motivar para a aprendizagem das 

línguas em geral, como forma de contributo para a sua formação pessoal e 

social. Outro aspeto analisado foram as semelhanças e diferenças entre as 

diversas línguas, em atividades em que a língua era a paisagem.  

A aula teve início com uma breve revisão do vocabulário abordado na aula 

anterior. Nesta atividade os alunos deveriam responder de acordo com os 

produtos apresentados, usando para isso expressões “Yes, it is” ou “No, it isn´t. 

It’s _____”, à medida que as imagens dos alimentos iam sendo partilhados no 

quadro interativo (anexo 4.1). 

Na atividade seguinte a professora coloca no quadro um conjunto de flashcards 

e namecards apenas na língua inglesa, tendo os alunos sido chamados a 

participar de forma individual a legendar as food flashcards com os respetivos 

namecards (anexo 4.2). De referir que os alunos conseguiram relacionar a 

maior parte do vocabulário. 

Num segundo momento os alunos realizaram dois exercícios de consolidação 

no manual. O primeiro exercício consistia na audição e repetição do 

vocabulário aprendido, enquanto o segundo exercício correspondia a um word 

unscrambler e a representação através do desenho do respetivo vocábulo 

(anexo 4.3). 

Num terceiro momento, regressa-se ao quadro onde estavam colocadas as 

flashcards e respetivos namecards na língua inglesa, aos quais se juntam duas 

colunas com namecards nas línguas francesa (língua que a maior parte dos 

alunos demonstrou vontade em aprender segundo dados recolhidos na 

biografia linguística) e galesa (escolhida por se tratar de uma língua minoritária 

falada no País de Gales – Reino Unido – a par com a língua inglesa). Nesta 

atividade os alunos, utilizando os seus conhecimentos metalinguísticos, 

comparando as semelhanças e diferenças entre as quatro línguas (português, 

inglês, francês e galês), teriam de fazer corresponder o namecard ao alimento 

correto. Para além da palavra escrita, os alunos teriam o reforço auditivo, 

ouvindo o registo áudio da palavra, sempre que necessário. Neste exercício, os 

alunos foram chamados ao quadro individualmente, tendo a ajuda do restante 

grupo-turma, caso solicitada.  
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Salienta-se que a escolha deste recurso – flashcards – para apresentação do 

vocabulário, tinha com o intuito captar a atenção dos alunos e motivá-los a 

participar ativamente, envolvendo-os de forma dinâmica no processo de 

aprendizagem, o que de facto se mostrou uma mais-valia, revelando-se uma 

estratégia motivadora e dinâmica que agradou os alunos e potenciou o 

desenvolvimento dos seus conhecimentos.   

No final da sessão houve um momento de debate relativamente à atividade, 

tornando-se claro que o francês, por provir da mesma família de línguas que o 

português se torna mais fácil de descodificar do que o galês. Aproveitou-se o 

momento para despertar a atenção dos alunos para a não presença desta 

última língua na nossa paisagem linguística e o nosso desconhecimento quanto 

à sua existência, por se tratar de uma língua minoritária e local, muito embora 

os seus habitantes a valorizem e continuem a utilizar abundantemente no seu 

dia-a-dia, traçando uma comparação com o contexto português, em que o 

mirandês é falado a par com a língua portuguesa na região de Miranda do 

Douro, facto que era desconhecido pelos alunos. E, ainda, tal como referido 

anteriormente, com esta atividade os alunos mobilizaram conhecimentos 

metalinguísticos para acederem ao vocabulário apresentado nas diferentes 

línguas, consciencializando-se relativamente às semelhanças e diferenças 

entre as línguas e às relações que podem ser estabelecidas entre elas na 

comunidade. 

Fig.3. Foto da sessão “language as landscape” 
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A sessão terminou com o preenchimento do self assessment da sessão (anexo 

4.5) e um desafio lançado aos alunos: procurar as línguas na sua casa, nos 

produtos e embalagens, trazendo-as para a escola (anexo 4.6).  

Nesta sessão não houve tempo para realizar todas as atividades programadas, 

uma vez que as atividades iniciais demoraram mais tempo do que o esperado, 

em parte devido ao elevado grau de participação dos alunos, que levou a 

explorar um pouco mais a segunda atividade da aula. 

A sessão 3 – scientists of languages – decorrida a 4 de dezembro, pretendia 

identificar e analisar os registos das línguas nos produtos e embalagens 

encontrados pelos alunos. 

A aula teve início com a realização de um exercício em grande grupo, em que 

novo vocabulário era apresentado pela legendagem de flashcards com os 

respetivos namecards (anexo 5.1). Optou-se pelo mesmo tipo de estratégia 

utilizado na aula anterior, devido ao grande envolvimento e participação dos 

alunos. De seguida, os alunos aprenderam como pronunciar-se sobre as suas 

preferências, completando um quadro com os alimentos que gostavam (I like) e 

os que não gostavam (I don’t like). Na sequência desta atividade, realizou-se o 

jogo memory chain em que a cada aluno era dada uma flashcard de um 

alimento e completar com “I like____ / I don’t like ___”. Por sua vez, o colega 

seguinte deveria completar a frase iniciada pelo colega, acrescentando o 

alimento presente na sua flashcard. Cada memory chain corresponderia a uma 

fila de carteiras, ou seja, iniciava no primeiro aluno da fila e terminava no último 

da mesma fila, iniciando-se nova memory chain com a fila seguinte. No final, 

realizaram dois exercícios nos seus manuais que consistiam em completar 

informações em falta (anexo 5.2). Terminada a tarefa, iniciámos a análise das 

línguas nos produtos e/ou embalagens encontradas pelos alunos em suas 

casas. Os alunos selecionaram um produto e/ou embalagem (no caso de quem 

trouxe mais do que um) à medida que iam dando respostas ao questionário 

relacionado com a atividade (anexo 5.3) e partilhando as suas descobertas 

com o grupo-turma. Por uma questão de tempo não foi possível concluir a 

elaboração desta tarefa. 
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Com esta atividade pretendeu-se estimular a curiosidade das crianças em 

relação às línguas, envolvendo-as na procura ativa das mesmas, sensibilizando 

para a sua presença nas paisagens linguísticas que os rodeiam dentro das 

suas próprias casas e às quais nunca tinham prestado atenção. 

A sessão terminou com o preenchimento do self assessment da sessão (anexo 

5.4) pelos alunos. 

A sessão 4 – a landscape of many languages and cultures – teve início com a 

projeção do vídeo Educating Cities 

(https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8), criado no âmbito da “Carta 

das Cidades Educadoras” da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras (1994), cujas principais diretrizes visam promover a participação 

de todos na vida da comunidade, preservando a sua identidade, os seus 

costumes e as suas origens, privilegiando, sempre, o diálogo e respeito por 

outros modos de vida e culturas diferentes das nossas. 

Com a exploração do vídeo pretendeu-se que os alunos observassem como os 

comportamentos dos habitantes da cidade podem afetar a vida de e nas 

cidades e em que medida os comportamentos de todos e de cada um podem 

contribuir para a construção de sociedades mais justas, coloridas e alegres. 

Este vídeo demonstra que as atitudes positivas, de respeito em relação ao 

Outro, nas suas semelhanças e diferenças, línguas e culturas deverão ser uma 

das preocupações dos dias de hoje, sendo os espaços urbanos locais 

privilegiados para o encontro de diferentes culturas e línguas.  

Por sua vez, a paisagem linguística é um elemento que, quando observado 

com atenção, potencia um conhecimento mais aprofundado das línguas e 

culturas que coabitam num determinado espaço público, permitindo aferir 

Fig.4 – Fotos da atividade “scientists of languages” 

https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8
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aspetos relacionados com a sua diversidade linguística e cultural. Neste 

sentido, após projeção do vídeo, foram analisadas algumas fotos de paisagens 

linguísticas de diferentes locais do mundo (anexo 6.1), com as quais se 

pretendia que os alunos observassem, analisassem, refletissem e 

argumentassem sobre a diversidade linguística e cultural na paisagem 

linguística. Para isso, cada fotografia da paisagem estava acompanhada de um 

conjunto de questões que proporcionaram momentos de discussão e partilha 

de ideias. 

Por fim, pediu-se aos alunos que imaginassem uma cidade, as línguas, as 

culturas, desenhando símbolos ou palavras que refletissem a sua presença no 

espaço urbano, pretendendo-se, desta forma, perceber quais as línguas 

valorizadas e silenciadas pelos alunos na sua representação (anexo 10). Por 

uma questão de tempo, não foi possível realizar esta atividade no tempo útil de 

aula, tendo os alunos executado a tarefa no horário da tarde, em tempo de aula 

dedicado às expressões artísticas. No final da atividade, a professora informou 

os alunos que os desenhos seriam expostos no exterior da sala num placar, 

intitulado “uma paisagem de muitas línguas e culturas”. Juntamente com os 

desenhos seriam colocadas algumas frases proferidas pelos alunos no 

decorrer das sessões que reportassem pensamentos, desejos e atitudes em 

relação às línguas e culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.5 – Placar “A world of many languages and cultures” 
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De seguida focaremos as técnicas e instrumentos de recolha de dados 

utilizados no âmbito do projeto de investigação.  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Por forma a analisar e refletir sobre até que ponto os objetivos definidos no 

âmbito da investigação foram cumpridos, recolhemos um conjunto de dados 

que permitiu fazer uma análise rigorosa da realidade educativa em que este 

projeto incidiu. Uma vez que o projeto de investigação se enquadra no plano da 

investigação-ação, onde o professor é encarado também como um 

investigador, cabe ao professor recolher informação acerca da sua intervenção 

ou ação, para ver os efeitos da sua prática. Neste caso foram recolhidos alguns 

dados relevantes face aos objetivos da investigação. Segundo Latorre (2003), 

existe um conjunto de técnicas e de instrumentos de recolha de dados dividido 

em três categorias:  

▪ “Técnicas baseadas na observação (centradas na perspetiva do 

investigador, em que este observa em direto e presencialmente o fenómeno em 

estudo);  

▪ Técnicas baseadas na conversação (centradas na perspetiva dos 

participantes, enquadrando-se nos ambientes de diálogo e interação) com 

recurso ao inquérito por questionário e/ou por entrevista;  

▪ Técnicas baseadas na análise de documentos (centradas na perspetiva 

do investigador, implicando uma pesquisa e leitura de documentos escritos que 

se constituem como uma boa fonte de informação)” (Latorre, 2003 em Coutinho 

et al., 2009, p.373).  

Importa referir que tendo em conta a curta duração da intervenção, tentei 

utilizar instrumentos diversificados por forma a recolher o máximo de 

informação possível no âmbito da temática em estudo. Neste sentido, os 

instrumentos e técnicas selecionados e utilizados para a recolha de dados 

foram: observação direta, gravação em vídeo das diferentes sessões do 

projeto, registos fotográficos das paisagens linguísticas, produções dos alunos 

(desenhos, fichas de trabalho e self-assessments), notas de campo, inquérito 

por questionário (anexo 2) e entrevista semiestruturada (anexo 3) realizada a 
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Tabela 3. Quadro síntese dos instrumentos de recolha de dados do projeto de investigação/intervenção didática 

um grupo específico de alunos, selecionados de acordo com critérios 

relacionados com os propósitos da investigação. A tabela 3 mostra que 

instrumentos de recolha de dados foram usados em cada sessão. 

Sessões Instrumentos de recolha de dados 

Sessão 0 

My Linguistic 

Biography 

- Inquérito por questionário (biografia linguística) 

- Produções dos alunos: desenho da paisagem 

linguística 

Sessão 1 

Landscape is great! 

- Observação direta 

- Fotografias de paisagens linguísticas  

- Produções dos alunos: ficha de interpretação das 

fotografias das PL’s; self-assessment (o que 

aprendi e/ou descobri?) 

Sessão 2 

Language as 

landscape 

- Observação direta 

- Notas de campo 

- Produções dos alunos: self-assessment (o que 

aprendi e/ou descobri?) 

Sessão 3 

Scientists of languages 

- Observação direta 

- Videogravação 

- Produções dos alunos: ficha de interpretação das 

PL’s (perguntas de resposta fechada); self-

assessment (o que aprendi e/ou descobri?) 

Sessão 4 

A landscape of many 

languages and 

cultures 

 

- Observação direta 

- Videogravação 

- Notas de campo 

- Registos fotográficos de paisagens linguísticas 

- Produções dos alunos: desenhos da paisagem 

linguística  

Pós-projeto - Entrevista semiestruturada 

 

De seguida faremos uma breve descrição de cada um destes instrumentos de 

recolha de dados.  

 

2.4.1. Observação direta 

A técnica de observação direta privilegiada neste estudo foi a observação 

participante, pois segundo Bogdan e Biklen (1994) esta é a técnica mais 

utilizada na investigação qualitativa. Na observação participante, o professor, 

enquanto investigador, deve assumir um papel de estudioso junto da população 

observada, procurando sempre uma posição privilegiada na observação de 
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todos os intervenientes (Carmo & Ferreira, 2008). Esta técnica possibilita, 

assim, uma recolha de dados mais abrangente e completa, porém também 

apresenta algumas desvantagens, nomeadamente o facto de o observador ser 

simultaneamente investigador e responsável pela implementação do projeto, ou 

seja, pela organização das aulas, tornando-se difícil fazer os registos do 

observado (Pardal & Correia, 1995). Assim sendo, esta técnica pode levantar 

alguns constrangimentos, tais como: problemas no registo das observações, 

devido ao facto de, neste caso, a investigadora ser simultaneamente a 

dinamizadora da sessão; e dificuldades na recolha de informação, através da 

memória que, por si só, não constitui um elemento fiável, pelo que foi 

complementada pela gravação das sessões em suporte de vídeo. 

 

2.4.2. Videogravação 

Para ultrapassar as dificuldades ao nível do registo das observações e para 

conseguir aceder posteriormente a algumas interações das crianças, optou-se 

por proceder à gravação das sessões, visto que não poderia depender apenas 

da memória como auxiliar da observação, o que levaria a que alguns dados 

importantes para a investigação se perdessem. Neste sentido, a videogravação 

foi utilizada com o fim de captar, com mais rigor, as situações e 

comportamentos dos alunos, bem como a forma e o conteúdo da comunicação, 

isto é, das interações verbais e não-verbais (Estrela, 1994). Este tipo de técnica 

associa a imagem em movimento ao som, permitindo, ao investigador, obter 

uma repetição fidedigna da realidade e, assim, detetar factos ou pormenores 

que lhe possam ter escapado durante a observação direta. Cohen e Manion 

(1994) acrescentam que num contexto de investigação educativa o recurso ao 

vídeo permite ao investigador um registo exato dos comportamentos, das 

atitudes, das reações e dos diálogos ocorridos na intervenção. Para além 

disso, é necessário destacar que as gravações de vídeo estão sempre 

disponíveis para análise posterior, melhorando, desta forma, a credibilidade do 

estudo. Importa referir que nem todas as sessões foram videogravadas devido 

a problemas de ordem técnica, que não permitiram o registo total ou parcial das 

sessões. 
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2.4.3. Fotografia 

A fotografia tem um papel central nesta investigação, assumindo-se como um 

instrumento que pretende estimular a interação e conversação sobre a 

paisagem linguística. A fotografia apresenta-se, desta forma, como estratégia 

e/ou recurso, integrando a dinamização das sessões dedicadas à exploração 

das paisagens linguísticas presentes no espaço público. Esta estratégia 

consistiu na projeção de um conjunto de fotografias da paisagem linguística da 

área urbana circundante à escola, mas também de outros locais do mundo. A 

partir da exploração das fotos, os alunos analisam e debatem um conjunto de 

questões relacionadas com a presença das línguas na região onde vivem, 

passando num segundo momento a analisar as paisagens linguísticas de 

diferentes cidades do mundo. As fotos foram previamente selecionadas pela 

professora que teve como critérios aspetos como a multimodalidade, 

diversidade linguística, diferentes sistemas de escrita, variedade de unidades 

de análise e riqueza dos textos verbais e não-verbais. 

 

2.4.4. Notas de campo 

As notas de campo são, de acordo com Bogdan e Biklen, “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha 

e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (1994, p.150).  

Apesar de ter sido uma técnica improvisada, resultante das anotações feitas 

pela professora-orientadora no decorrer da observação das sessões de PES, 

este instrumento de recolha de dados demonstrou-se essencial pela recolha de 

anotações escritas sobre situações, ações, conversas observadas e dinâmicas 

realizadas, contribuindo para compreender as causas, os efeitos e as conexões 

entre as ações e os acontecimentos (Craveiro, 2007).  

Relativamente ao conteúdo das notas de campo, este poderá ser descritivo, 

aludindo a uma imagem, ações e diálogos, podendo ainda ser reflexivo, na 

medida em que traduz as ideias e as preocupações do observador (Bogdan & 

Biklen, 1994). No que respeita a esta investigação, o conteúdo das notas de 

campo é essencialmente descritivo, uma vez que foram feitas anotações de 

algumas ações dos alunos e das professoras, de conversas e respostas dadas.  
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2.4.5. Produções dos alunos 

Das produções dos alunos destacam-se os desenhos por eles elaborados 

sobre as paisagens linguísticas que os rodeiam, sendo que este instrumento de 

recolha de dados “desde a primeira metade do século XX é utilizado para 

aceder às representações dos sujeitos sobre o mundo que os rodeia” (Coelho 

& Simões, 2017, p. 88). Neste projeto de investigação o desenho foi utilizado 

em dois momentos distintos: antes da implementação do projeto, como forma 

de aceder às representações iniciais dos alunos sobre as línguas e culturas 

que fazem parte do seu quotidiano; e no final do projeto, como meio de 

perceber a forma como essas perceções evoluíram ou não com o decorrer do 

projeto de investigação.  

O desenho, muito embora não seja ainda um instrumento muito valorizado no 

âmbito do ensino e aprendizagem de línguas, foi escolhido pois tal como 

referido por Moore (2017), oferece um “miroir intéressant pour approcher, du 

point de vue des locuteurs-acteurs, leur compréhension du fonctionnement des 

langues, de leur valeur, des enjeux qu’ils attribuent au développement 

plurilingue” (p. 9). Com esta afirmação, a autora defende que o desenho 

funciona como um espelho, um ponto de vista para abordar a relação dos 

alunos com as línguas, a forma como as percecionam e/ou compreendem e o 

valor que lhes atribuem, bem como ao desenvolvimento plurilingue. Neste 

âmbito, Coelho & Simões (2017), referem que “o desenho permite ao sujeito 

projetar-se no irreal, no virtual e imaginário, sem ser julgado, ao mesmo tempo 

que pode representar o universo de referência e de perceção das relações 

sociais dos indivíduos mais ou menos estereotipado” (p.89). 

O desenho é, assim, implementado como forma de aceder às representações 

dos alunos por se tratar de uma forma de expressão que lhes é familiar, que 

estimula a reflexão, o desenvolvimento cognitivo e a interação, permitindo-lhes 

pensar sobre as suas relações com as línguas e envolver-se, de forma mais 

produtiva e criativa, nas suas aprendizagens. Pelo desenho, a criança dá forma 

à sua própria visão do mundo, o que por sua vez desenvolve a 

responsabilidade social permitindo ao investigador ter a perceção exata das 

relações que os alunos estabelecem com as línguas, dando oportunidade de se 

reapropriar, co construir e de cointerpretar o que é ensinar e aprender línguas 
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(Moore, 2017). Considerámos, pois, que o desenho, devido ao grau de 

complexidade da expressão artística e às suas potencialidades para a 

compreensão de atitudes e perceções, seria um instrumento de recolha de 

dados relevante para a análise das representações dos alunos sobre as 

línguas em contextos culturais, bem como para avaliar a leitura dos espaços 

públicos recriados pelos mesmos, permitindo compreender os aspetos mais 

valorizados e que lhes criaram maior impacto emocional. 

Outros trabalhos realizados pelos alunos foram também utilizados como 

instrumentos de recolha de dados no âmbito desta investigação, 

nomeadamente as fichas de trabalho e os self assessments, nos quais os 

alunos iam registando as suas opiniões relativamente ao objeto em estudo. 

 

2.4.6. Inquérito por questionário 

Segundo Ghiglione e Matalon (1997), um inquérito consiste “(…) em suscitar 

um conjunto de discursos individuais, em interpretá-los e generalizá-los”, assim 

sendo, “um inquérito é interrogar um determinado número de indivíduos tendo 

em vista uma generalização” (p. 2).  

De acordo com Carmo & Ferreira (2008), o inquérito por questionário deve ser 

coerente e apresentar uma organização lógica, princípios que procurei 

respeitar na sua elaboração e aplicação. 

Neste estudo foi realizado um inquérito por questionário inicial que consistiu 

numa espécie de biografia linguística, que permitiu recolher dados sobre os 

conhecimentos no âmbito intercultural e plurilingue, sendo relevante para 

compreender as perceções e contactos dos alunos com diferentes línguas e 

culturas, antes de iniciar o projeto de investigação/intervenção didática. Este 

instrumento de recolha de dados constituiu a base para a planificação das 

sessões subsequentes. O questionário apresentava dois tipos de questões: 

questões abertas (onde o inquirido responde como quer e sabe) e questões 

fechadas (onde o inquirido seleciona uma resposta, da lista de respostas que é 

preestabelecida pelo inquiridor) (Ghiglione & Matalon, 1997). 
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2.4.7. Entrevista semiestruturada 

Por último, recorremos à entrevista semiestruturada, aplicada a um grupo de 

alunos, selecionado com base nas suas produções no decorrer das sessões, 

cujas perguntas definidas serviram unicamente de fio condutor da entrevista, 

na medida em que se privilegiou a interação entre entrevistado e entrevistador. 

Como sugerem Bogdan e Biklen, uma boa entrevista caracteriza-se “pelo facto 

de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de 

vista (...)” (1994, p. 136). Em todas as entrevistas, o investigador colocou 

questões que exigissem alguma exploração de ideias, pois tal como referido 

pelos mesmos autores «as entrevistas, devem evitar perguntas que possam 

ser respondidas “sim” e “não”, uma vez que os pormenores e detalhes são 

revelados a partir de perguntas que exigem exploração» (1994, p. 136).  

Conhecidos os instrumentos de recolha de dados no âmbito deste estudo, no 

capítulo seguinte, aborda-se a metodologia de análise dos dados e 

apresentam-se os resultados.
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  
 

1. Metodologia de análise de dados 

Dada a natureza deste estudo, assente numa metodologia de tipo  

investigação-ação, cuja recolha de dados procurou registar as interações e 

intervenções dos seus participantes ao longo de todo o projeto de 

investigação/intervenção didática, privilegiámos como técnica de análise de 

dados, a análise de conteúdo, uma vez que esta é definida como “um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(Bardin, 2011, p. 42). 

No âmbito da análise de conteúdo, definimos categorias de análise, por forma a 

classificar o material obtido em unidades significativas que permitissem 

descrever o conteúdo da informação, de modo pertinente e em virtude dos 

propósitos investigativos. Ao definir as categorias de análise, foram tidos em 

conta critérios referentes à boa qualidade das categorias, tais como: exclusão 

mútua; homogeneidade; pertinência ou adequação entre material e quadro 

teórico; objetividade e fidelidade; produtividade (Bardin, 2011). 

Com base no quadro teórico apresentado e numa primeira análise dos dados, 

concebemos, para este estudo, duas categorias de análise: representações 

(C1) e capacidades (C2). Para cada categoria foram criadas subcategorias de 

maneira a ser mais fácil organizar e analisar os dados recolhidos. 

Assim, da primeira categoria, que diz respeito às representações (C1), 

emergiram duas subcategorias: as representações iniciais dos alunos sobre as 

línguas nas paisagens linguísticas (C1.1), na qual pretendemos verificar as 

representações iniciais dos alunos relativamente às línguas e à diversidade 

linguística e cultural, tendo por base o conceito de paisagem linguística, antes 

do desenvolvimento das atividades de sensibilização à diversidade linguística e 

cultural; e, ainda, as representações sobre a diversidade linguística e cultural 
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na paisagem linguística (C1.2), pela análise das videogravações das sessões e 

das representações gráficas da paisagem realizadas pelos alunos. 

Por sua vez, da segunda categoria, que diz respeito às capacidades (C2) 

desenvolvidas nos alunos decorrentes da observação, análise e exploração 

das paisagens linguísticas, emergiram duas subcategorias: a capacidade de 

identificar línguas na paisagem linguística (C2.1.), na qual se pretende analisar 

a capacidade dos alunos na identificação das línguas e culturas presentes na 

paisagem linguística; a capacidade de reflexão sobre as línguas na paisagem 

linguística (C2.2.), nomeadamente a capacidade de refletir sobre a presença de 

determinadas línguas na paisagem e a relação entre as línguas e culturas num 

determinado espaço público, ativando disposições de pensamento crítico 

decorrentes da observação e análise de diversas fotos de paisagens 

linguísticas.  

Desta forma, importa referir que organizámos a apresentação e análise dos 

dados segundo uma lógica sequencial, em concordância com as categorias de 

análise e subcategorias. Assim, em primeiro lugar, apresentaremos os 

resultados relativos às representações dos alunos sobre as línguas e a 

diversidade linguística e cultural e, em seguida, à apresentação e análise dos 

resultados relativos às capacidades desenvolvidas nos alunos. 

 

1.1. Representações 

Nesta categoria serão analisadas as representações dos alunos relativamente 

às línguas e à diversidade linguística e cultural na paisagem linguística. A 

categoria foi dividida em duas subcategorias, “C1.1. Representações iniciais 

dos alunos sobre as línguas nas paisagens linguísticas” e “C2.2. 

Representações sobre a diversidade linguística e cultural na paisagem 

linguística”, que considero serem os domínios que melhor se enquadram nos 

objetivos e na problemática do meu estudo. Para tal, recorri aos dados 

recolhidos a partir de vários instrumentos, como o inquérito por questionário, a 

transcrição de excertos videogravados, as notas de campo, fichas de trabalho, 

desenhos realizados pelos alunos e as entrevistas semiestruturadas. 

 



73 
 

1.1.1. Representações iniciais dos alunos sobre as línguas nas PL 

Nesta subcategoria pretendemos analisar quais as representações dos alunos 

relativamente às línguas que integram as suas paisagens linguísticas. Para tal, 

planificamos uma sessão anterior à implementação do projeto que nos 

permitisse recolher dados e perceber as representações dos alunos em relação 

às línguas e à diversidade linguística e cultural que os rodeia e com que 

contactam no seu dia-a-dia. Neste âmbito foram utilizados como instrumentos 

para a recolha de dados, a biografia linguística, pela aplicação de um inquérito 

por questionário, e o desenho da paisagem. 

Nesta primeira sessão, a qual denominamos sessão 0, começamos por aplicar 

o inquérito por questionário com respostas abertas, através do qual 

pretendíamos conhecer as experiências dos alunos e os contactos 

estabelecidos com as línguas no seu dia-a-dia. Por sua vez, esta atividade 

permitiu aos alunos refletir sobre a forma como contactam com outras línguas e 

culturas e como estas concorrem na sua rotina diária, muitas vezes sem se 

aperceberem da sua presença. Em conversa informal com os alunos foi 

possível perceber que o primeiro contacto com outras línguas ocorreu em 

situações de conversação entre familiares e conhecidos que trabalhavam 

noutros países, que quando regressavam conversavam entre si noutras 

línguas. Línguas essas que foram identificadas pelos alunos, na generalidade, 

como sendo o francês, alemão e o espanhol.  

Relativamente aos contactos estabelecidos com a língua inglesa, os alunos 

mencionaram que estes iniciaram muito antes da sua aprendizagem escolar, 

nomeadamente através dos jogos online (13), da internet (12), da televisão 

(11), da rádio/músicas (10), de anúncios publicitários (6), na rua/bairro/cidade 

onde vivem (5) e viagens (4), tendo um dos alunos referido os “livros” como um 

meio de contacto com a língua inglesa. Neste ponto, consideramos importante 

incluir os contactos estabelecidos pelos alunos na sua rotina diária, pois 

acreditamos que os mesmos têm preponderância naquilo que são as suas 

representações sobre as diferentes línguas e culturas. 

Outra das questões dizia respeito à importância de aprender inglês – “Achas 

importante aprender inglês?” – à qual todos responderam de forma afirmativa, 

elencando as seguintes justificações para a sua relevância, que passo a citar, 
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conforme ortografia original: “porque inglês é uma língua importante e fala-se 

em vários países” (A3) “porque se viajar-mos para outro país e não souber a 

língua oficial falamos Inglês” (A7); “porque o englês é falado e conhecido em 

varios países” (A11); “porque se encontrar-mos uma pessoa que fala uma 

língua que não sabemos, falamos inglês” (A14); “porque os países aquase 

todos falão inglês” (A6); “porque eu quero falar várias línguas…” (A15). Nas 

razões apontadas, todas parecem aludir à ampla utilização da língua inglesa 

pelo mundo, o que do ponto de vista dos alunos facilita a comunicação entre 

povos, aproximando-os, por se tratar de uma língua global. Contudo, todos os 

alunos demonstraram interesse em aprender outra língua para além do inglês, 

nomeadamente o francês, língua pela qual nutrem bastante interesse por ser 

falada no seio da comunidade por familiares e amigos. 

A penúltima questão do inquérito por questionário pretendia perceber quais as 

representações dos alunos relativamente ao número línguas que estes 

acreditavam existir em todo o mundo, cujas respostas variaram entre as 44 e 

as 400. Muito embora não se tenham aproximado do número exato, não se 

mostraram surpreendidos quando este foi revelado, demonstrando ter 

consciência da existência de inúmeras línguas no mundo, para além das que 

conheciam ou já tinham ouvido falar.   

A segunda parte da sessão focou-se o conceito de paisagem linguística, tendo 

sido pedido aos alunos que desenhassem pessoas (os seus diálogos), objetos, 

espaços e as línguas que encontram/contactam no seu dia-a-dia. Ao permitir 

que os alunos pensassem sobre a sua casa, a sua família, os objetos que 

utilizam, os espaços em que se movimentam, ou seja que pensassem sobre 

Paisagens Linguísticas, estimulou a reflexão sobre as línguas e a forma como 

estas nos chegam e nos são apresentadas diariamente, contribuindo para a 

tomada de consciência da sua presença nos mais diversos locais/objetos. 

De seguida, apresentamos um quadro que pretende sintetizar as línguas e as 

culturas representadas pelos alunos nos seus desenhos (anexo 2.2), fazendo 

uma breve descrição dos desenhos elaborados.  
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Sujeito 
Nº de línguas 

representadas 

Línguas 

representadas 
Breve descrição do desenho 

A1 2 
Francês 

Espanhol 

Desenha-se em casa, sentada, a ver 

televisão. Na televisão desenha duas 

pessoas, uma diz bonjour (francês) e a 

outra diz gracias (espanhol). 

A2 1 Inglês Desenha-se em casa, a ver televisão. 

A3 3 

Inglês 

Espanhol 

Japonês 

Desenha um restaurante Japonês - sushi - 

onde também se fala inglês. Desenha uma 

televisão onde o interlocutor fala em 

espanhol. Desenha vários CDs de jogos, 

todos eles com nomes em inglês e um 

telemóvel com a aplicação “Instagram”. 

Desenha uma bola de futebol da marca 

nike. 

A4 4 

Chinês 

Espanhol 

Francês 

Inglês 

Desenha jogos online onde interage com as 

línguas: portuguesa, chinesa, espanhola, 

francesa e inglesa; uma caixa do 

McDonalds e várias embalagens: sushi, 

cereais e café; um manual de experiências 

em várias línguas. 

A5 2 
Inglês 

Francês 

Desenha-se a jogar fortnite e faz a seguinte 

questão “Alguém fala inglês e francês?”  

A6 1 Inglês 

Desenha duas crianças num parque cada 

um com um balão de fala: num dos balões 

está escrito a palavra giotto e o outro slime; 

desenha o sinal de trânsito stop. 

A7 6 

Francês 

Inglês 

Russo 

Americano* 

Italiano 

Espanhol 

Desenha materiais escolares, 

nomeadamente lápis de cor da giotto, 

referindo as línguas que aparecem na 

embalagem: inglês, francês, russo, 

espanhol, português, americano e italiano; 

uma caixa de cereais referindo as mesmas 

línguas no verso; roupas; televisão. 

A8 1 Inglês 
Desenha uma embalagem de cereais e 

refere a língua inglesa. 

A9 2 
Inglês 

Francês 

Desenha jogos de telemóvel em que contata 

com a língua inglesa e no seio familiar com 

a língua francesa. 

A10 2 Inglês Desenha embalagens, livro de francês, as 
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*Transcrição conforme efetuada pelo/a aluno/a 

Tabela 4. Representações iniciais dos alunos sobre as línguas nas paisagens linguísticas  

 
 

Francês etiquetas das camisolas, o telemóvel, os 

sinais de trânsito e uma televisão. 

A11 2 
Inglês 

Francês 

Desenha materiais escolares, embalagens 

de produtos alimentares, roupas, livros, 

sinais de trânsito, um restaurante 

(McDonalds), televisão e, por fim, o contacto 

com o francês no seio familiar. 

A12 1 Inglês 
Desenha o contacto com a língua inglesa na 

escola. 

A13 2 
Inglês 

Japonês 

Desenha a capa de um cd que intitula Now 

United - Summer in city, com uma menina 

na qual realça traços orientais, 

nomeadamente o formato dos olhos. 

Desenha ainda a bandeira japonesa nas 

suas calças e acrescenta um balão de fala 

que refere: “I’m from Japan”. 

A14 1 Inglês 

Desenha-se na escola a aprender inglês; 

em casa a jogar PS4 e Fortnite e no 

restaurante. Desenha várias peças de 

roupa. 

A15 2 
Inglês 

Francês 

Desenha um restaurante, várias peças de 

roupa, embalagens de produtos alimentares 

(cereais e ice tea) com palavras em 

português e inglês. Num canto da folha, 

desenha duas pessoas a conversar em 

francês. 

A17 1 Inglês Desenha-se a aprender inglês na escola. 

A18 1 Inglês 
Desenha um telemóvel e as suas pesquisas 

no google. 

A19 2 
Francês 

Espanhol 

Desenha alguns familiares a falar línguas 

diferentes, nomeadamente francês e 

espanhol. 

 
 

 

Com a análise dos desenhos dos alunos foi possível perceber quais as línguas 

e culturas que presentes no seu quotidiano, mas também aquelas que mais 

valorizam e as diferentes formas como vão contactando com elas. No total 

foram analisados os desenhos de 18 alunos, nos quais foi possível notar uma 
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clara predominância da língua inglesa (16) nas suas representações, resultado 

da sua grande disseminação e relevância no mundo atual. De facto, 

observando o quadro, podemos constatar que a língua inglesa ocupa um 

grande espaço nas vidas dos alunos e está presente nas mais diversas formas: 

em casa, através de familiares e amigos, pela televisão, pelos jogos online, nas 

roupas que vestem (nomeadamente marcas de roupas), os produtos 

alimentares que consumem, cujos rótulos privilegiam a língua inglesa; na rua, 

nos restaurantes e sinais de trânsito; na escola, nos materiais escolares e livros 

escolares, não fosse o inglês uma área curricular. As restantes línguas 

representadas nos desenhos dos alunos são o francês (9), espanhol (5), 

japonês (2), chinês (1), russo (1), americano (1) e italiano (1).  Nas 

representações dos alunos o francês e o espanhol aparecem associados à 

conversação entre familiares, tal como referido anteriormente a escola situa-se 

numa zona marcada pela emigração, sendo que todas a crianças têm um 

familiar ou conhecido emigrado em países de língua oficial francesa ou 

espanhola. O japonês aparece-nos associado aos restaurantes de sushi, mas 

também à música (A13). No caso das restantes línguas, o contacto parece 

provir da televisão, que aproxima línguas e culturas que por vezes nos 

aprecem distantes, mas também das marcas de roupas e dos rótulos presentes 

nos materiais escolares (A7).  

As representações iniciais dos alunos demonstram as perceções dos mesmos, 

que resultam em grande parte dos contactos já estabelecidos com outras 

línguas e/ou culturas. Desta forma, pela observação e recolha dos registos 

linguísticos presentes nos seus desenhos, podemos afirmar que o meio em que 

os alunos vivem e se movimentam influencia de forma determinante as suas 

perceções e conhecimentos sobre as mesmas. No total, foram mencionadas 

sete línguas diferentes, isto porque o “Americano” (A7) é uma variação da 

língua inglesa. Por sua vez, o inglês destaca-se dentro das línguas 

representadas pelos alunos nos seus desenhos, o que muito se deve à sua 

predominância e representatividade nas paisagens linguísticas da sociedade 

em que vivemos. 
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1.1.2. Representações sobre a diversidade linguística e cultural na PL 

Nesta subcategoria pretendemos analisar as representações dos alunos 

relativamente à diversidade linguística e cultural pela exploração da paisagem 

linguística. Para isso foram analisadas as videogravações das várias sessões 

do projeto, destacando-se neste estudo os excertos que se consideraram mais 

relevantes; os desenhos das paisagens linguísticas elaborados por um grupo 

de alunos, selecionados com base em critérios que se relacionam com a 

diversidade linguística e cultural representada nos seus desenhos; e, por fim, 

as respostas do mesmo grupo de alunos a uma entrevista semiestruturada. 

A sessão 4 teve início com a visualização do vídeo educating cities, prestando-

se particular atenção ao segmento que exibia a presença de diferentes línguas 

e culturas na cidade. No vídeo podiam observar-se placas direcionais e 

informativas em diferentes línguas, mas também se ouviam pessoas de outras 

nacionalidades a falar. Partindo da exploração do vídeo procuramos perceber 

as perceções dos alunos quanto à presença de diferentes línguas na nossa 

paisagem: 

P: O que é que vocês ouviram? 
A1: Buenos dias 
P: Portanto, ouviram línguas diferentes? 
(alunos acenam com a cabeça de forma afirmativa) 
P: E porque aparecem estas línguas diferentes na cidade? 
A3: Porque misturaram-se // várias pessoas de raças diferentes / 
ou de línguas 

(Sessão 4 - vídeo 1, 00:18.22/00:18:47) 

 

A partir deste excerto podemos perceber que os alunos têm consciência que a 

diversidade linguística e cultural resulta das interações estabelecidas entre 

diferentes pessoas e comunidades que coexistem num mesmo espaço. 

Passando, agora, à exploração das fotos de paisagens linguísticas de 

diferentes cidades do mundo, através das quais foi possível aferir sobre 

algumas das representações dos alunos relativamente às línguas e à 

diversidade linguística e cultural em espaço público. Neste sentido, a primeira 

foto exibida correspondia a uma paisagem linguística da cidade de Sydney, na 

Austrália, que apresentava registos em três línguas diferentes: inglês, chinês e 

vietnamita. Vejamos as respostas dos alunos às questões relativas à foto: 
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P – Como descreveriam esta foto? 
A7 – Isto // foi feito por chineses porque tem ali / a língua chinesa, 
acho que também tem / acho que é a língua italiana 

Als – E inglesa 
P – Ok. Estes caracteres aqui em cima, não é, para ti são 
chineses, é isso? 
A7 – (enquanto acena com a cabeça de forma afirmativa) Eu acho 
que também tem a língua australiana… 
(…) 
P – Já identificaram algumas línguas, identificaram então o… 
Als – Chinês, australiano e inglês 
(…)  
P – E porque é que acham que está escrito assim e porquê 
nestas línguas? 

A7 – Eu sei está em inglês porque é uma língua muito falada / 
na Austrália / o chinês está ali porque quem fez o restaurante é 
chinês  
(…) 
A1 – Eu acho que o inglês está ali porque é uma língua dada nas 
escolas / o chinês / se calhar porque devem viver pessoas desse 
país 
(..) 
A3 – Porque são as principais línguas da Austrália 

(sessão 4 – vídeo 2, 00:06:54/00:12:23) 

 

Com este excerto podemos perceber que a língua mais facilmente detetada na 

paisagem linguística foi o “chinês” devido ao seu sistema de escrita bastante 

característico. Muito embora não saibam se é de facto a língua chinesa, a sua 

perceção dessa língua permite-lhes generalizá-la, facto que é recorrente em 

todas as fotos onde esses símbolos aparecem. Por sua vez, o australiano 

surge aqui porque a foto foi tirada na Austrália e como tal, na perceção dos 

alunos a língua australiana deve estar na foto da paisagem, muito embora não 

a consigam identificar. Nas suas representações a língua australiana aparece 

dissociada do inglês, o que se deve à falta de conhecimento sobre a cultura e 

línguas faladas nesse país.  

Numa outra foto, pretendia-se que os alunos, olhando para um outdoor com 

várias referências a lojas e espaços comerciais em várias línguas, tentassem 

adivinhar onde teria sido tirada a foto. Logo que a foto foi exibida, os alunos 

começaram a lançar palpites sobre a sua possível localização: 

P – Quem é que acha que esta foto foi tirada na China? 
(7 alunos levantam o dedo) 
P – Alguém acha que foi tirada noutro sítio? 
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A15 – Eu no Japão 
P – Mais algum palpite diferente? 
A3 – Coreia do Sul 
A11 – Oh, professora, sabes porque é que eu acho que foi tirada 
na China? Porque se olhares bem lá para trás (referindo-se ao 
background da foto), a China é mais rica do que qualquer outro 
país e tem prédios grandes 

Als – Não, não 

P – Acho que vão ter uma surpresa // Los Angeles, United States 

of America 
(…) 
P – E já pensaram, o porquê de ter tantas línguas e sem tradução 
para inglês? 
A18 – Porque são línguas conhecidas 
A15 – Porque se calhar vão para lá muitos chineses, japoneses / 
muitas culturas 

(sessão 4 – vídeo 2, 00:17:11/00:20:19) 

 

Com a análise deste excerto podemos verificar que apesar da diversidade 

linguística e cultural ser amplamente abordada em todas aulas e, 

aparentemente, os alunos estarem conscientes da presença de diversas 

línguas oriundas dos mais diversos locais do mundo, quando apresentada uma 

paisagem linguística sem referência à sua localização, os alunos focaram-se 

nos países de onde as línguas são originárias, descartando a possibilidade da 

paisagem corresponder a uma cidade e/ou país altamente pluricultural, como é 

o caso de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Muito embora um dos 

alunos tenha referido ter pensado nessa possibilidade não a verbalizou até à 

sua localização ser desvendada. Neste segmento, a resposta do aluno A11 

também demonstra a representação que possui relativamente à China, que 

considera um país rico, com prédios altos e, por isso, com muitas lojas e 

espaços comerciais em diferentes línguas.  

Após exploração das paisagens linguísticas oriundas de diferentes cidades do 

mundo, foi pedido aos alunos que imaginassem a sua cidade e nela 

representassem as línguas e culturas, desenhando símbolos ou palavras que 

refletissem a presença das mesmas. Posteriormente, um grupo de alunos foi 

selecionado, de acordo com a diversidade de línguas e culturas por si 

representadas nos seus desenhos, para que pudéssemos conversar sobre o 

que desenharam, respondendo para isso a algumas questões. 
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Depois de analisados os desenhos e ouvidas as suas explicações e opiniões, 

foi possível aferir sobre as suas representações relativamente à diversidade 

linguística e cultural e as suas perceções em relação à presença das línguas 

nas paisagens linguísticas.  

Nas cidades imaginadas, edificadas pelos alunos, pudemos perceber que a 

presença das línguas e culturas remetem, na maior parte dos casos, para a 

realidade próxima que os circunda, ou seja, as línguas, as culturas e os 

símbolos nelas representados são aqueles que os alunos reconhecem como 

fazendo parte da sua paisagem, como é o caso das placas informativas em 

restaurantes ou ruas: “open”, “closed”, “welcome” “bus” “parking” “park”, que 

são recorrentes na maioria dos desenhos, dos quais se excetuam apenas o A5, 

A17 e A18. 

De salientar que a língua inglesa foi representada em todas as paisagens 

desenhadas pelos alunos (18/18), por se tratar de uma língua muito presente 

no dia-a-dia da comunidade escolar, tendo em conta que a sua aprendizagem 

faz parte do currículo, mas, também, porque é considerada determinante pelos 

alunos para poder comunicar com outros povos e culturas, conforme pode ser 

verificado através das afirmações feitas nas suas biografias linguísticas: 

“porque os países aquase todos falam inglês”(A6); “porque o inglês é falado e 

conhecido em vários países” (A11); “nós se formos a outros países e não 

soubermos aquela língua podemos falar inglês” (A14); “porque se viajarmos 

para outro país e não soubermos a língua oficial falamos inglês” (A18). A 

cultura e língua chinesas também se destacam nas representações dos alunos 

(10/18), mas por motivos que se relacionam com o sistema de escrita, isto é, os 

alunos identificam facilmente a língua pelos caracteres que a caraterizam, 

generalizando-a (cf. Figuras 6 e 8). 

A grande prevalência desta cultura e língua no espaço público em que os 

alunos se movimentam considera-se um fator determinante para a sua 

presença nas cidades por eles imaginadas. O francês é outra das línguas mais 

representadas (10/18), motivado pelas relações familiares e em comunidade, 

ou seja, a maior parte dos alunos tem familiares e/ou conhecidos que vivem ou 

viveram em países francófonos, o que favorece o contacto e, por conseguinte, 
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o conhecimento desta língua. As outras línguas representadas foram o 

português (9/18), o espanhol (5/18), o italiano (3/18) e o sueco (1/18). 

De seguida, analisaremos em pormenor os desenhos dos alunos selecionados, 

designados neste ponto por: A1, A4, A6, A10, A15. Conforme referido 

anteriormente, a seleção foi realizada com base nos desenhos, de acordo com 

a diversidade de línguas e culturas representadas. Focam-se as descrições dos 

alunos sobre o que desenharam, as línguas que escolheram e os motivos pelos 

quais as escolheram, mas também algumas das respostas dos alunos ao longo 

da conversa/entrevista. De salientar que a primeira questão colocada ao 

aluno/a se refere às línguas e culturas representadas no seu desenho, sendo 

este/a quem as identifica. 

No primeiro desenho, as línguas privilegiadas pelo/a aluno/a foram o inglês, o 

francês e o chinês. Segundo o/a mesmo/a, a escolha destas línguas acontece 

porque são as que mais contacta no seu dia-a-dia e em consequência as que 

melhor conhece. Nas palavras da criança, a escolha destas línguas deve-se: “o 

francês é a língua que mais sei falar e porque tenho uma amiga que me ajuda 

a dizer mais”; “o inglês porque aprendi e o chinês porque é muito conhecia/ tem 

muitas lojas” (A1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta cidade existem vários registos nas línguas escolhidas, com maior 

incidência na língua inglesa, tais como: “welcome”, “open”, “closed”, “sopihing”, 

“coffe”, “restaurat”, o que segundo a aluna se deve ao facto de ter mais 

Fig.6. Desenho sobre paisagens linguísticas (A1) 
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facilidade de escrita nesta língua, o mesmo se aplica ao francês com as 

referências “bibliothéque”, “entré” e “sortie”. No caso dos caracteres chineses 

foram inventados de acordo com a sua perceção sobre a escrita dessa língua. 

Quando questionado/a se na sua cidade haveria línguas mais importantes do 

que outras, a resposta foi negativa, uma vez que considera que “todas as 

línguas merecem receber sempre o mesmo valor” (A1). 

Relativamente ao segundo desenho, abaixo apresentado, podemos encontrar 

línguas e culturas diversas, pois segundo o/a aluno/a nesta cidade convivem 

pessoas de diferentes línguas, tais como: “francês, inglês, português, chinês, 

japonês e espanhol” (A4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez a escolha das línguas foi determinada por motivos que se 

relacionam com a proximidade de familiares que a falam (francês), o seu 

próprio conhecimento de línguas, destacando o português enquanto língua 

materna e o inglês que aprende na escola, bem como os seus gostos pessoais, 

como é o caso do japonês que aparece pela sua curiosidade em experimentar 

“sushi” (comida típica japonesa). O espanhol foi incluído na sua cidade, porque 

como referido pelo/a aluno/a “é quase português” (A4) o que demonstra alguma 

sensibilidade relativamente às semelhanças entre línguas da mesma família, 

muito embora não elenque os motivos para essa semelhança. No desenho 

também se destacam alguns símbolos e/ou sinais de informação, como é o 

Fig.7. Desenho sobre paisagens linguísticas (A4) 
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caso de “bus” e da sinalética “M” respeitante à cadeia de restaurantes 

“McDonalds”.  

Relativamente à importância das línguas na paisagem, ou seja, se existe 

alguma(s) língua(s) mais importante o/a aluno/a considera que “algumas são 

mais importantes, porque são mais faladas, como o inglês e o francês”, 

reforçando que “o inglês pode falar-se em todos os países, e assim as pessoas 

percebem” (A4), portanto na perceção do/a aluno/a podem haver muitas 

línguas na paisagem, mas há sempre línguas que se destacam, devido ao 

número de falantes, o que facilita a comunicação entre os diferentes povos. 

Na próxima representação gráfica intitulada “cidade colorida”, na qual “todos 

vivem felizes e se respeitam” (A6) – esta nomeação decorre da visualização do 

vídeo Educating Cities onde as cores cinzentas são atribuídas a uma cidade 

suja, sem regras e com atitudes destrutivas em relação ao meio e aos seus 

habitantes, enquanto a presença de cores remete para o sentimento de união e 

de comunhão entre comunidades - o/a aluno/a apresenta duas línguas: o inglês 

e o chinês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha do inglês deve-se ao facto de ser amplamente conhecida e falada, 

enquanto o chinês “é uma língua que é fácil de perceber que é chinês pelas 

letras e vê-se muito” (A6).  

O/A aluno/a refere ainda que com a paisagem linguística “podemos aprender 

outras línguas que nunca tínhamos visto antes”, mas que o inglês é a língua 

Fig.8. Desenho sobre paisagens linguísticas (A6) 
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mais importante “porque é a que há mais na paisagem” e “porque muita gente 

aprende na escola” (A6). 

No que se refere ao desenho seguinte o/a aluno/a representou três línguas 

distintas na sua cidade: “inglês, chinês e o português”. Usando as palavras 

do/a aluno/a A10, o inglês foi escolhido “porque aprendemos em Portugal e 

gosto da língua”, o chinês “porque é uma língua que tem muito em Portugal// as 

lojas do chinês e assim” e o português “porque é a minha língua”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a conversa/entrevista, quando questionado/a porque existiam línguas 

diferentes na sua cidade, o/a aluno/a respondeu: “porque vêm pessoas de 

outros países e trazem outras línguas”, o que demonstra algum conhecimento 

adquirido ao longo das sessões sobre os motivos pelos quais diferentes línguas 

confluem num mesmo espaço. Relativamente à relevância das línguas na sua 

cidade referiu que todas têm a mesma importância. No entanto, se a questão 

for feita sob a perspetiva dos outros, ou seja, se acha que no seu dia-a-dia é 

dado o mesmo valor a todas as línguas, a criança responde de forma negativa, 

visto que “o inglês aparece mais e é mais falado”(A10), fator que considera 

positivo, por um lado porque facilita a comunicação entre pessoas que não 

falam a mesma língua, e negativo pois “há línguas que são esquecidas”, 

referindo-se às línguas minoritárias, faladas por grupos mais pequenos de 

pessoas e que têm pouca expressão na paisagem linguística.  

Fig.9. Desenho sobre paisagens linguísticas (A10) 
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Fig.10. Desenho sobre paisagens linguísticas (A15) 

Na cidade imaginada que se segue, o seu autor (A15) refere que gostava que 

vivessem pessoas oriundas de vários países diferentes e que falassem línguas 

como: “espanhol, francês, inglês, sueco, italiano e português”. Nesta cidade, a 

criança representa uma escola (school) na qual as pessoas poderiam aprender 

outras línguas para além do inglês, “as línguas que mais gostassem” (A15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esta entrevista realizada ao aluno/a foi possível perceber a sua vontade e 

curiosidade pela aprendizagem de novas línguas, considerando importante 

aprender outras línguas para além do inglês, achando que a escola é o local 

mais adequado para efetuar essa aprendizagem. 

Em jeito de síntese, foi visível o aumento das culturas e línguas presentes nos 

desenhos dos alunos em relação às suas representações iniciais. Se 

analisarmos os seus desenhos de forma individual conseguimos perceber que 

privilegiaram a presença de mais línguas e culturas na sua paisagem final do 

que nos seus desenhos iniciais, o que revela uma maior capacidade de 

observação relativamente à diversidade linguística e cultural após a 

implementação do projeto. Importa recordar que, nas suas representações 

iniciais, sete dos dezoito alunos fizeram referência apenas à presença da 

língua inglesa na sua paisagem (A2, A6, A8, A12, A14, A17 e A18), enquanto 

nas suas representações finais foi percetível um pequeno aumento das línguas 

representadas: duas no caso do A6, A8, A12, A17 e A18; três no caso do A2 e 
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A14. No sentido contrário, temos apenas o A7 que inicialmente representou 

sete línguas distintas como fazendo parte da sua paisagem, mas na sua cidade 

imaginada representou apenas duas.  

Relativamente às línguas e culturas presentes nas suas representações finais, 

continua a destacar-se a língua inglesa (17), temos em segundo lugar, com o 

mesmo número de referências, o francês e o chinês (10), seguindo-se o 

português (7), o espanhol (5), o italiano (3) e apenas com uma referência 

aparecem línguas e culturas como o japonês (1), o sueco (1) e o brasileiro (1).  

Estabelecendo uma comparação entre as representações iniciais e finais 

dos alunos sobre as línguas na paisagem linguística, o inglês continua a ser a 

língua mais destacada pelos alunos, que elencam motivos para a sua escolha, 

como: “o inglês é muito importante” (A5); “porque toda a gente percebe inglês” 

(A9); “porque aprendemos essa língua em Portugal” (A13). Através destas 

declarações dos alunos, podemos perceber que a paisagem linguística do meio 

em que vivem e se movimentam tem influência direta nas línguas e culturas 

que consideram relevantes na comunidade.  

O inglês ocupa um espaço cativo nas suas representações, muito por força da 

paisagem linguística que os rodeia, mas também o francês, pelo contacto com 

membros da família e da comunidade. A cultura e língua chinesa está mais 

presente nas representações finais por força da exploração da paisagem 

linguística realizada em contexto de sala de aula, que lhes trouxe uma maior 

consciencialização sobre a presença desta língua e cultura no nosso país, o 

que, em certa medida, vem corroborar a opinião de vários autores que afirmam 

que a presença de culturas e línguas no nosso meio está tão normalizada, que 

muitas vezes não lhes prestamos a devida atenção, sendo este um exemplo 

disso mesmo. Os alunos têm consciência da sua existência no seio da 

comunidade. No entanto, não estavam sensibilizados para a mesma, nem lhe 

conferiam importância, valorizando o inglês e o francês por se tratar de línguas 

mais privilegiadas no meio. 
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1.2. Capacidades 

 

Nesta categoria serão analisadas as capacidades desenvolvidas pelos alunos 

ao longo da implementação do projeto. Esta categoria foi dividida em duas 

subcategorias, “C2.1. Capacidade de identificar e relacionar línguas na 

paisagem linguística” e “C2.2. Capacidade de refletir sobre as línguas na 

paisagem linguística”, que considero serem os domínios que melhor se 

enquadram nos objetivos e na problemática do meu estudo. Para tal, recorri 

aos dados recolhidos a partir de vários instrumentos, como a transcrição de 

excertos videogravados, as notas de campo e as fichas de trabalho realizadas 

pelos alunos. 

 

1.2.1. Capacidade de identificar línguas e/ou culturas na Paisagem 
Linguística 

Nesta subcategoria pretendemos analisar as capacidades dos alunos no que 

se refere à identificação de línguas e/ou culturas encontradas nas paisagens 

linguísticas da região em que vivem e concomitantemente perceber quais as 

línguas com maior presença no espaço público em que vivem. 

Neste sentido, numa primeira sessão do projeto de investigação começamos 

por explorar um conjunto de fotos de paisagens linguísticas de contextos 

próximos dos alunos, tentando perceber quais as línguas que eles 

demonstravam mais facilidade em identificar na paisagem e quais os 

elementos que adjuvavam na sua descodificação. Importa referir que apenas 

foram analisadas fotos relacionadas com o ramo alimentar (fachadas de 

restaurantes e cafés), uma vez que a unidade curricular da área de inglês 

aborda o tema da alimentação, com o qual o projeto se pretendeu articular. 

No total foram analisadas catorze fotos de paisagens linguísticas, com registos 

nas línguas: inglesa, italiana, espanhola, francesa, japonesa, encontrando-se 

os mesmos discriminados na tabela abaixo: 

Línguas Inglês Italiano Espanhol Francês Japonês 

Palavras 
encontradas 

na PL 

Snack 
takeaway 

coffee 
restaurant 

food 

bianco 
gelatto 
pizzeria 

casa mia 
storia de caffé 

Bella 
Venezuela 

route 
deja vu 

Yüjin 
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Tabela 5. Registos das línguas na paisagem (sessão 1)  
 

drinks 
burger 

ice-cream 
brunch 
summer 

point 
king 

premium 
sushi 

pausa da 
vivere 
pizza 

 

Nº de 
registos 

14 7 2 2 1 

 

 

Relativamente à capacidade de identificar línguas presentes nas fotos de 

paisagens linguísticas foi possível perceber que todas as palavras escritas na 

língua inglesa foram facilmente detetadas e descodificadas pelos alunos, à 

exceção para a palavra “brunch” que desconheciam. A capacidade de 

identificar a língua inglesa nas paisagens linguísticas apresentadas deve-se, 

essencialmente, à incorporação de muitas dessas palavras no seu discurso 

habitual, ou seja, palavras como “takeaway”, “burger king”, “sushi”, são 

estrangeirismos e nomes de marcas que estão amplamente disseminados pelo 

nosso país e no mundo, e que são usados pelos cidadãos como se fizessem 

parte do léxico da própria língua. 

No que se refere à língua francesa, os alunos não foram capazes de a 

identificar quando escrita, mas logo que pronunciadas e ouvidas as palavras 

não demonstraram qualquer dúvida quanto à sua identificação, o que se pode 

ser explicado pela maior exposição aos sons desta língua, através dos 

elementos da comunidade e familiares emigrantes. De salientar que nas suas 

biografias linguísticas todos os alunos referiram ter familiares e/ou conhecidos 

que trabalham ou trabalharam em países de língua oficial francesa e que desde 

sempre que os ouvem falar entre si ou usar expressões nessa língua, quando 

regressam à aldeia, normalmente nas férias de verão. 

Os alunos apresentaram muitas dificuldades em distinguir a língua italiana da 

língua espanhola, associando as palavras em italiano de forma reiterada à 

língua espanhola. Contudo, a dúvida não surgia quando se tratava da imagem 

de uma pizzaria, por se tratar de uma comida que os alunos associavam como 

sendo tipicamente italiana. Neste ponto, salientamos a capacidade dos alunos 
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em identificar línguas associando-os a elementos culturais, neste caso 

específico relacionado com comidas típicas, ou seja, tratando-se de uma 

pizzaria, os alunos automaticamente associavam a Itália e, por conseguinte, à 

língua italiana. No entanto, quando questionados sobre os motivos por que 

confundiam essas duas línguas tão recorrentemente, os alunos não foram 

capazes de apontar nenhum motivo. 

A palavra “Yüjin” foi associada à língua japonesa por se tratar de um 

restaurante de sushi, e, mais uma vez, o elemento cultural foi associado ao 

país e consequentemente à língua. Houve um aluno que se referiu à língua 

japonesa como sendo fácil de identificar pelas suas “letras esquisitas” (A14).  

Neste seguimento, podemos afirmar que mesmo quando não reconhecem as 

línguas, os alunos conseguem encontrar elementos na paisagem linguística 

que lhes dão pista e/ou indicações sobre as mesmas, socorrendo-se de ideias 

preconcebidas em relação às diferentes culturas. No caso da cultura/língua 

japonesa e chinesa os carateres utilizados são elementos diferenciadores e 

que ajudam na identificação da mesma, enquanto no caso da língua italiana as 

questões da tipicidade de algumas comidas ajudam a identificar a língua, 

segundo as opiniões partilhadas pelos alunos, em momento de 

discussão/exploração das fotos das PL’s. 

Numa outra sessão foi pedido aos alunos que pesquisassem as línguas nas 

suas casas, com a atividade “scientists of languages”. Importa referir que todos 

os alunos se envolveram na pesquisa, partilhando os resultados obtidos com 

os restantes colegas na sessão 3. Os alunos apresentaram sobretudo produtos 

do ramo alimentar (embalagens de bolachas, cereais, iogurtes, chocolates) e 

de higiene (embalagens de detergentes e pasta de dentes).  

No quadro seguinte sintetizam-se as diferentes línguas encontradas pelos 

alunos nas embalagens/produtos, no âmbito da atividade “scientists of 

languages” (sessão 3), em que lhes foi proposto investigar as línguas que se 

“escondiam” nos diversos produtos que utilizam no seu quotidiano – produtos 

alimentares, de higiene, entre outros – as quais, tentariam identificar em 

contexto de grupo.  
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Tabela 6. Registos das línguas nas embalagens/produtos recolhidos pelos alunos (sessão 3)  
Legenda: PT: português; EN: inglês; ES: espanhol; FR: francês; IT: italiano; DE: alemão; CMN: mandarim; RUS: 
russo; GR: grego; AR: árabe. 
 

Línguas nas 

embalagens 
PT EN ES FR IT DE CMN RUS GR AR 

Nº de 

ocorrências 
18 13 9 5 5 5 3 2 2 2 

Identificadas 

pelos alunos 
18 13 5 3 2 0 3 1 0 0 

 

 

 

Observando a tabela acima, podemos verificar que os alunos apresentaram 

mais facilidade em identificar as línguas que estão mais presentes no seu dia-

a-dia e fazem parte das suas paisagens linguísticas, destacando-se o 

português (PT), o inglês (EN) e o espanhol (ES). Por outro lado, não 

identificaram línguas como o alemão (DE), o grego (GR) e o árabe (AR), 

referindo que poderiam ser “dinamarquês” (A10) ou “russo” (A15). Quando 

questionados por que motivo achavam que seriam essas línguas, não foram 

capazes de justificar essa opção, encolhendo os ombros. A língua russa (RUS) 

foi identificada apenas em 1 dos 2 produtos possíveis, não porque os alunos 

reconhecessem o alfabeto ou a língua, mas porque na embalagem se 

encontravam as iniciais “RUS”, o que de alguma forma ajudou a identificá-la. O 

alfabeto cirílico não fazendo parte das suas representações e/ou contactos 

tornou difícil a sua identificação. No caso específico do mandarim (CMN), os 

alunos identificam como sendo chinês e/ou japonês, devido aos seus 

caracteres, mas não conseguiram especificar a sua origem. O francês (FR) e o 

italiano (IT) foram identificados apenas em alguns produtos, demonstrando a 

falta de familiarização com estas línguas quando apresentadas na sua 

componente escrita.  

De facto, as paisagens linguísticas com que os alunos contactam no seu 

quotidiano foram fundamentais no processo de identificação das línguas nos 

produtos/embalagens. Vejamos o caso específico do inglês, que, por se tratar 

da língua com que mais contactam, foi simultaneamente, a mais facilmente 

identificada pelos alunos em praticamente todas as atividades, existindo um 



92 
 

desconhecimento relativamente a outras línguas que não são tão comuns no 

seu quotidiano.  

De seguida, apresentaremos os dados analisados no decorrer de algumas 

atividades com o intuito de aferir, mas também desenvolver a capacidade de 

reflexão dos alunos sobre as línguas na paisagem linguística. 

 

1.2.2. Capacidade de refletir sobre as línguas na paisagem linguística 

Nesta subcategoria pretendemos analisar a capacidade de reflexão dos alunos 

sobre as línguas na paisagem linguística, nomeadamente no que concerne às 

relações entre línguas minoritárias e maioritárias, relacionando-as com a 

proliferação do inglês pelo mundo. Neste sentido, os alunos são desafiados a 

pensar criticamente sobre a presença de determinadas línguas na paisagem, 

línguas relevantes e/ou silenciadas. Para tal, recolhemos dados referentes a 

duas sessões do projeto, nomeadamente a transcrição de excertos das notas 

de campo das sessões 2 e 4. 

Nesta subcategoria importa referir que o ponto de partida para o que se 

pretendia analisar foi a introdução de duas línguas (para além do inglês e do 

português) na sessão 2, às aprendizagens relacionadas com o conteúdo 

programático da “alimentação”: o francês, por se tratar de uma língua bastante 

presente na realidade do público-alvo; e o galês, por ser uma língua minoritária 

falada no País de Gales, Reino Unido – local onde o inglês surge como língua 

maioritária. Nesta atividade pediu-se aos alunos que tentassem descodificar as 

palavras apresentadas nas diferentes línguas, utilizando para isso disposições 

metalinguísticas que lhes permitisse estabelecer comparações entre as 

palavras por forma a descodificar a mensagem. Durante a atividade foi possível 

perceber que a maior parte dos alunos demonstraram maior facilidade em 

relacionar o francês com o produto alimentar que lhe correspondia, do que o 

galês, facto para o qual apontaram as semelhanças entre o francês e o 

português: 

P - Qual é a língua mais parecida com o português? 
Als - French. 
P - Porque é que o francês é mais parecido com o português? 
A3 - Porque antigamente falavam o latim 
A7 - O latim está em vias de extinção 



93 
 

P - Porque dizes isso? 
A7 - Porque quase ninguém fala 

(sessão 2, in notas de campo da professora-orientadora de mestrado) 

 

Com este excerto é, também, possível verificar alguma sensibilidade 

relativamente ao desaparecimento das línguas e ao que está na origem desse 

desaparecimento. De facto, os alunos demonstraram ter consciência de que as 

línguas desaparecem porque as pessoas deixam de as falar e, como tal, 

acabam por “morrer”. 

Aproveitando a deixa do aluno A7, relativamente ao desaparecimento das 

línguas, introduziu-se a noção de língua minoritária, relacionando-a com a sua 

escassa ou nula presença na nossa paisagem: 

P - Destas línguas qual é a que está mais presente na nossa 
paisagem? 
Als - French 
P - E no caso do Welsh, costumam ver esta língua na nossa 
paisagem?  
Als - Não 
P - Porquê? 
A - Porque não vem nenhuma pessoa galesa para Portugal 
A - Pode vir 
P - O galês (Welsh) é uma língua minoritária, ou seja, é falada 
apenas no País de Gales, juntamente com o inglês, ou seja, os 
habitantes do País de Gales aprendem e falam duas línguas em 
simultâneo: o inglês e o galês. Em Portugal, existe um lugar 
chamado Miranda do Douro onde para além do português 
também se fala outra língua chamada mirandês. Já tinham ouvido 
falar? 
Als - Não 

(sessão 2, in notas de campo da professora-orientadora de mestrado) 

 

Apesar dos alunos terem demonstrado poucos conhecimentos sobre a noção 

de língua minoritária, foram capazes de inferir que as línguas com maior 

expressividade na paisagem linguística são as mais faladas pela comunidade 

ou as mais conhecidas, como é o caso do inglês, que é aprendido nas escolas 

por todos os alunos.  

Na sessão 4, voltamos a focar as relações entre as línguas na paisagem, mas 

desta vez, dando especial relevância às relações de poder entre as línguas 

dentro de uma cidade, despertando a atenção dos alunos para a forma como o 

poder político e económico podem influenciar a nossa perceção sobre as 
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mesmas. Para tal, recorremos à análise de algumas fotos de paisagens 

linguísticas de várias cidades do mundo, analisando as respostas dos alunos 

às questões que iam sendo colocadas. Tendo em conta o propósito desta 

investigação serão analisadas as respostas dadas pelos alunos às questões 

que se relacionaram com as três fotos que se seguem. 

 

Na primeira foto, tirada na ilha de Córsega, França, podemos observar um 

conjunto de placas direcionais bilingues (francês e corso) em que uma das 

línguas – francês – se encontra rasurada. Ao ver a foto e antes que alguma 

questão fosse realizada, um dos alunos fez a seguinte observação “eles 

riscaram”, tornando-se este o ponto de partida para o diálogo sobre o 

observado na foto: 

A – Eles riscaram 
P – E porque é que riscaram? 
A – Os que andam com sprays / são mal-educados 
A – Porque não gostam daquela língua  
(a professora explica que naquela ilha se falam duas línguas, o 
corso e o francês, referindo muito brevemente a história que levou 
à presença das duas línguas na paisagem) 
(…) 
A – Não concordavam e não queriam pertencer à França / 
queriam continuar a falar a língua deles 

(sessão 4, in notas de campo da professora-orientadora de mestrado) 

 

Inicialmente, os alunos começaram por associar o conteúdo rasurado à falta de 

educação e de civismo, mas rapidamente se aperceberam que poderiam existir 

outros motivos para o que observavam, isto porque apenas uma das línguas se 

encontrava rasurada/censurada. Depois de um pequeno momento de partilha e 

Fig.11. PL – Córsega, 
França 

Fig.12. PL – País de Gales, Reino 
Unido 

Fig.13. Situação real - Austrália 
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de contextualização histórica que envolvia as duas línguas neste espaço 

geográfico, os alunos demonstraram alguma empatia pelos cidadãos que 

continuavam a não concordar com a introdução da língua francesa na sua ilha. 

Relativamente à segunda foto, tirada no País de Gales, Reino Unido, podemos 

também verificar a existência de duas línguas distintas nas placas informativas, 

o galês e o inglês, mas, desta vez, não existe nenhuma evidência relativamente 

aos sentimentos dos seus habitantes em relação à presença destas duas 

línguas, que parecem coexistir em perfeita harmonia, facto com o qual todos os 

alunos corroboraram. No entanto, as respostas dividiram-se quando foi feita a 

seguinte questão “can we say that the same importance is given to both 

languages?”, alguns alunos dizem que sim, enquanto outros afirmam que é 

dada mais importância à língua inglesa. Contudo, tendo em conta que na 

paisagem não há nenhum indício que evidencie maior importância de uma 

língua em relação à outra e que ambas parecem ter o mesmo estatuto no seio 

da comunidade, acreditamos que as próprias perceções dos alunos em relação 

às línguas e à sua importância os levam a afirmar que o inglês é mais 

importante do que o galês, reportando para a sua própria experiência e 

conhecimentos sobre as línguas. 

A terceira foto que diz respeito a uma cidade, na Austrália, pretendia dar a 

conhecer uma situação real aos alunos, em que o poder político local sugeria 

novas regras para a exposição de diferentes línguas nas sinaléticas das lojas. 

Nesta proposta o inglês teria de aparecer destacado das demais línguas, cujo 

tamanho não poderia ultrapassar 30% do texto apresentado na língua inglesa. 

Exposta a situação, foi perguntado aos alunos se concordariam com esta 

medida, tendo-se verificado, inicialmente, unanimidade de resposta. Todos os 

alunos referiram não concordar com a medida, o que levou à questão seguinte 

“Why? Porque não concordariam?”, destacando-se a resposta do aluno A3 

“devemos tratar todas as línguas igual”. No entanto, no final da discussão o 

aluno A7 demonstrou algumas dúvidas sobre se concordaria ou não com a 

medida, referindo que “eu concordava, porque os outros países também falam 

inglês”, ou seja, do ponto de vista do aluno, o inglês sendo uma língua global 

poderia facilitar a comunicação entre as diferentes comunidades, pelo que 

poderia afinal de contas até ser uma boa medida. 
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Refletindo, agora, sobre o desenrolar das sessões, sendo os alunos 

provenientes de um meio maioritariamente rural, onde o contacto e exposição a 

diferentes línguas e culturas está de alguma forma condicionada, o que à 

partida limita as suas experiências e consequentemente a própria 

sensibilização para o tema, considero que a exploração da paisagem linguística 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento das capacidades de 

reflexão dos alunos sobre as línguas, as relações entre as línguas no seio das 

comunidades e a forma como estas se manifestam nas paisagens linguísticas 

desses locais. Destaca-se o desenvolvimento das capacidades de observação, 

análise e ativação de pensamento crítico sobre a diversidade linguística e 

cultural, despertando a sua atenção para a presença das línguas e culturas na 

sua paisagem e as relações estabelecidas entre as mesmas. No entanto, 

devido à complexidade dos temas tratados, o desenvolvimento das 

capacidades enunciadas nos alunos, traria muito mais benefícios se mais 

tempo houvesse para os tratar, visto que o número de sessões foram poucas 

para todo o potencial a explorar sobre as paisagens linguísticas. 
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REFLEXÃO FINAL 

 

Concluída a investigação e analisados os resultados obtidos durante a 

implementação do projeto, podemos constatar que as representações dos 

alunos sobre as línguas e culturas presentes no espaço público se ampliaram 

com a exploração das paisagens linguísticas que fazem parte do seu 

quotidiano, mas que até então lhes passavam despercebidas pela banalidade 

da sua presença. Neste sentido, considerámos que com a exploração da 

paisagem linguística, os alunos aumentaram os suas representações e 

conhecimentos sobre diferentes povos e culturas presentes na comunidade, as 

suas línguas e países de origem, o que por sua vez promoveu a mobilização de 

capacidades de reflexão e de espírito crítico sobre e em relação às línguas e 

culturas. As gravações e respetivas transcrições das sessões comprovam que 

os alunos compreenderam a paisagem linguística como um reflexo da 

sociedade em que vivem e que a presença de diferentes línguas e culturas se 

deve à crescente globalização, em resultado dos movimentos migratórios, do 

aumento dos canais de comunicação e da tecnologia.  

Nos dias de hoje é fácil contactar com diversas culturas e línguas, visto que 

estas confluem e coexistem num mesmo espaço geográfico, mas também nos 

chegam pelos meios de comunicação que temos disponíveis. Os jogos online, 

a internet e a televisão foram apontados pelos alunos como sendo os meios 

através dos quais mais contactavam com as diferentes línguas, sendo a inglesa 

a que mais se destaca. De facto, ao longo de todo o projeto de investigação foi 

possível perceber a predomínio da língua inglesa na comunidade que circunda 

a escola e, consequentemente, nas representações iniciais e finais dos alunos, 

sendo a sua presença e importância, nas opiniões partilhadas pelos mesmos, 

incontestável e irrevogável. Por várias vezes, os alunos se referiram à língua 

inglesa como sendo uma “língua universal”, ensinada e falada em praticamente 

todo o mundo, conferindo-lhe um importante papel na aproximação de 

diferentes culturas e línguas. Neste âmbito, ressalva-se que a língua inglesa foi 

sempre tida pelos alunos como um caminho, ou como referido ao longo deste 

trabalho uma “janela para o mundo” (Strecht-Ribeiro, 1998), ou, ainda, uma 

ponte para aceder e/ou conhecer outros povos, outras línguas, outras culturas, 
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o que vai ao encontro dos fundamentos deste projeto de 

investigação/intervenção. Relembre-se que este projeto que pretendia que a 

aula de inglês, mais propriamente a língua inglesa, se constituísse como uma 

possibilidade de estabelecer diálogo com outras culturas, uma forma de 

estreitar relações, de abertura ao Outro.  

A aula de inglês tornou-se, assim, num espaço promotor de partilha cultural e 

linguística, na medida em que os alunos puderam contactar com diferentes 

línguas durante o decorrer das sessões de implementação do projeto, através 

da realização de um conjunto de atividades em articulação com os conteúdos 

curriculares definidos para a área de inglês. Acreditamos que este contacto 

estimulou a curiosidade natural das crianças sobre e para a aprendizagem de 

outras línguas, facto observado aquando da realização das mesmas, pela 

motivação demonstrada em participar e em aprender línguas não curriculares. 

A par com a aprendizagem de algumas línguas em contexto de aula, a procura 

e recolha de línguas nas paisagens linguísticas presentes nas suas casas, 

mais propriamente nos produtos/embalagens, também se revelou uma 

atividade bastante enriquecedora no que diz respeito ao contacto com diversas 

línguas, muitas delas até então desconhecidas dos alunos. Consideramos, 

assim, que estas atividades incentivaram e promoveram gosto pela 

aprendizagem de línguas, favorecendo a sensibilização/consciencialização 

sobre e para a diversidade linguística e cultural.  

Como referido ao longo deste relatório, sendo o respeito pelo Outro um valor 

fundamental, num mundo extremamente globalizado onde praticamente não 

existem fronteiras, é importante levar os alunos a pensar, refletir e aprofundar 

conhecimentos e a desenvolver capacidades e disposições de espírito crítico 

em relação ao que é diverso e/ou diferente no seio da comunidade, 

contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Desta 

forma, respeitar a diferença é respeitar o Outro e assumir que os povos de 

culturas diferentes da nossa não são seres superiores nem inferiores, são 

apenas diferentes naquilo que são os seus costumes, tradições e língua(s). 

Relativamente a este aspeto foi visível a gradual tomada de consciência dos 

alunos sobre as diferenças e semelhanças linguísticas e culturais o que, de 



99 
 

certa forma, contribuiu para a ampliação dos seus conhecimentos e 

capacidades de reflexão sobre o mundo que os rodeia. 

Através da partilha de várias fotos de paisagens linguísticas de diversos locais 

do mundo, foi possível trabalhar o desenvolvimento do espírito crítico dos 

alunos, levando-os a pensar e a refletir sobre as línguas e culturas, as suas 

funções e relevância na/para a sociedade. Contudo, nessa sessão (sessão IV) 

foi percetível uma menor participação dos alunos, demonstrando uma certa 

dificuldade em pensar e refletir sobre o que estavam a observar, em ler os 

significados sociais situados para além do aparente, utilizando disposições e 

capacidades de pensamento crítico. Este facto pode ser justificado pela 

eventual falta de estímulo e de experiências diversificadas no meio em que 

vivem, conforme opinião partilhada pela professora titular de turma, antes de 

iniciar o projeto de investigação/intervenção. No entanto, esta situação só vem 

reforçar a necessidade de se trabalhar de forma explícita, desde tenra idade, 

as disposições de espírito crítico em relação ao mundo que os rodeia, sob pena 

de não se desenvolverem estas capacidades. 

Assim, consideramos que este estudo demonstrou que é possível 

sensibilizar/educar para a diversidade linguística e cultural em aula de inglês, 

com recurso à exploração da paisagem linguística, que é tido como um valioso 

instrumento no desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes 

dos alunos, numa sociedade plural, em que a interação com diferentes línguas 

e culturas carece de contextualização para que se desenvolvam competências 

essenciais nos alunos, futuros cidadãos, com vista a que se preservem e/ou 

desenvolvam valores de respeito e abertura ao Outro. 

No entanto, devemos frisar que, devido aos condicionalismos temporais, houve 

várias capacidades e atitudes que foram mobilizadas, mas não podemos 

afirmar que foram desenvolvidas ou aprofundadas com o projeto. Apesar da 

nossa dedicação ao presente estudo, reconhecemos que este possui 

limitações, nomeadamente no que se refere às atividades e 

metodologias/estratégias utilizadas, que nem sempre se demonstraram 

ajustadas e/ou as mais eficazes. Por outro lado, as restrições implementadas 

nas escolas devido à pandemia levaram à necessidade de reajustamento de 

algumas atividades, estratégias e metodologias, o que condicionou a 
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diversidade de abordagens utilizadas. Ainda assim, consideramos que os 

resultados correspondem à ambição do estudo: desenvolver e implementar um 

projeto que levasse os alunos a pensar e a refletir sobre a comunidade, 

sensibilizando-os para a diversidade linguística e cultural que os rodeia, pela 

exploração das paisagens linguísticas. A análise de conteúdo que realizámos, 

centrada em duas categorias centrais - representações e capacidades - deu-

nos indicadores relevantes para compreender o contributo das paisagens 

linguísticas na sensibilização para a diversidade linguística e cultural e no 

desenvolvimento de futuros cidadãos críticos, conscientes e capacitados para 

refletir sobre o mundo local na sua relação com o global. 

Dando por terminada a síntese dos resultados, avançamos, então, para as 

considerações finais do nosso projeto, onde pretendemos refletir sobre todo o 

percurso formativo realizado no decorrer da prática pedagógica, com principal 

enfoque no projeto de investigação/intervenção implementado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Chegado o término desta etapa formativa, torna-se indispensável um olhar 

retrospetivo e analítico relativamente a todo o processo e percurso percorrido 

no âmbito do Mestrado, com especial enfoque nas unidades curriculares 

Seminário em Ensino do Inglês e Prática do Ensino do Inglês, sem qualquer 

desmerecimento para todas as outras UC, que considero terem contribuído, 

sem exceção, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Neste sentido, começo por referir as motivações que me levaram a frequentar 

este curso de mestrado e que, inicialmente, se pautaram pela necessidade de 

uma certificação profissional na área do ensino do inglês que permitisse 

lecionar este conteúdo no 1.º CEB, mas, também, pela relação afetiva que 

tenho com a língua inglesa devido à minha estadia no Reino Unido, com a 

participação no Projeto Comenius, da Agência Nacional PROALV, no âmbito do 

Programa Erasmus+. Contudo, rapidamente me apercebi que este curso de 

Mestrado tinha muito mais para me oferecer do que uma mera certificação e à 

medida que as aulas e as sessões se foram desenvolvendo, dei por mim a 

questionar-me sobre aspetos da minha prática pedagógica. Esses aspetos 

relacionavam-se com o meu papel enquanto docente do inglês no 1.º CEB e a 

forma como poderia incluir na minha prática docente estratégias e/ou 

abordagens didáticas que permitissem desenvolver competências, capacidades 

e atitudes nos alunos que os preparassem para a vida em sociedade numa 

perspetiva mais holística, significativa e participada, valorizando outros aspetos 

que fossem além do ensino de conteúdos associados a uma língua 

estrangeira-alvo. 

De facto, o papel do professor tem vindo a ampliar-se, na medida em que é, 

hoje, mais complexo e exigente do que no tempo em que se lhe exigia apenas 

que fosse um competente e eficaz transmissor de conhecimentos. O professor 

confronta-se com cada vez mais desafios que se relacionam com a 

complexidade da educação no contexto da sociedade contemporânea, 

marcadamente globalizada, multicultural e tecnológica. Desta forma, ao 

docente não cabe só ensinar numa ótica de transmissão de conhecimentos, 

mas antes preparar os seus alunos, futuros cidadãos adultos, para a vida em 
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sociedade dotando-os de ferramentas que possam dar resposta aos desafios 

atuais.  

Durante o meu percurso académico, percebi que a reflexão sobre as práticas é 

um processo inerente ao exercício docente, bem como indispensável para a 

sua formação contínua. O crescimento pessoal e profissional do professor não 

se constrói através da acumulação de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas. Tal 

como referido por Zeichner (1993), “o conceito de professor como prático 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons 

professores”, acrescenta, ainda, que “o processo de compreensão e melhoria 

do seu ensino deve começar pela reflexão sobre a sua própria experiência (…)” 

(p. 16).  

Refletindo, agora, sobre a Prática Pedagógica Supervisionada, com o intuito de 

analisar de forma mais detalhada o percurso realizado e as opções 

metodológicas utilizadas, por forma a reajustar ações e procedimentos em 

situações futuras, começo por refletir a escolha do tema do projeto de 

investigação/intervenção - a exploração da paisagem linguística como 

sensibilização para a diversidade linguística e cultural em aula de inglês no 1.º 

CEB – e a sua relevância no contexto de ensino atual. 

A escolha deste tema deveu-se à importância de se desenvolver nos alunos 

uma sensibilização e consciência crescentes sobre a diversidade linguística e 

cultural que os rodeia num mundo cada vez mais globalizado, onde as diversas 

línguas e culturas se misturam num mesmo espaço. Considera-se, pois, de 

extrema relevância, que se desenvolvam nos alunos competências que lhes 

permitam lidar e relacionar-se de forma positiva e respeitosa com as diferentes 

línguas e culturas, ao mesmo tempo que desenvolvem disposições de 

pensamento crítico em relação à sua presença em espaço público.    

Importa referir que na génese deste projeto de investigação/intervenção se teve 

em consideração os três princípios para uma intervenção educativa que 

valorize as línguas e culturas propostos por Andrade et al (2007):  
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“Princípio 1: Valorizar o mundo das línguas e das culturas e dos 

contactos interlinguísticos e interculturais em todos os contextos de atuação, 

formação e intervenção;  

Princípio 2: Privilegiar a capacidade de observar e questionar as línguas, 

suas funções e estatutos, para intervir nos ecossistemas linguísticos e culturais 

em que os indivíduos se movimentam; 

Princípio 3: Implicar diferentes atores e instituições, através de redes 

que criem dinâmicas de trabalho conjunto, para construção e divulgação de 

conhecimento na área das línguas e das culturas” (p.16). 

Considera-se que estes princípios se refletem transversalmente no nosso 

projeto de investigação, tanto na conceção das atividades e dos recursos 

educativos, bem como na exploração do multilinguismo presente na paisagem 

linguística dos locais em que os alunos vivem e se movimentam. 

No que se refere à importância de se começar no 1.º CEB a explorar o espaço 

público, através da paisagem linguística, ela justifica-se pela sua contribuição 

para que estereótipos e ideias redutoras e simplistas acerca do Outro não se 

enraízem nos discursos das crianças e dos jovens, desconstruindo-os desde os 

primeiros anos de escolaridade. A exploração da paisagem linguística assume-

se, desta forma, como meio de conhecer e atuar sobre os discursos e 

representações dos alunos sobre a diversidade linguística e cultural, 

promovendo o desenvolvimento de atitudes positivas em relação às línguas e 

às culturas. 

Com a implementação deste projeto de investigação-intervenção também foi 

possível perceber que a maior dificuldade sentida pelos alunos reside em 

questionar o visível e procurar ler os significados sociais que se encontram 

para além do aparente, utilizando disposições e capacidades de pensamento 

crítico. A ligeireza com que os alunos trataram as questões relacionadas com a 

paisagem linguística comprova a ideia de que as disposições e capacidades de 

pensamento crítico sobre o meio local (e global) e sobre o multilinguismo 

devem ser trabalhadas de forma explícita e sistemática pelo professor de inglês 

e do 1.º ciclo, sob pena de não se desenvolverem. 
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A implementação do projeto respeitou várias fases de implementação, tendo 

iniciado com o conhecimento do contexto socioeducativo e do público-alvo 

onde esta se iria desenvolver, da docente responsável pela área do inglês, 

mas, também, da professora titular de turma, por forma a equacionar a 

utilização de estratégias pedagógico-didáticas e abordagens integradas no 

currículo, de acordo com o perfil dos alunos da turma.  

A Prática Pedagógica Supervisionada, indispensável para o desenvolvimento 

profissional de qualquer docente, permitiu-me pôr em prática um conjunto de 

conhecimentos de ordem técnica e teórica, munindo-me de ferramentas e 

competências fundamentais enquanto futura docente de inglês no 1.º ciclo do 

ensino básico. Deu-me a possibilidade de trilhar novos caminhos e novas 

abordagens em relação ao ensino de inglês no 1.º CEB e aperceber-me como 

é imperativo que conteúdos programáticos possam ser articulados com temas 

transversais/atuais da sociedade – preparando os alunos para a vida em 

sociedade, enquanto cidadãos ativos e responsáveis. 

No decorrer das sessões tentou privilegiar-se atividades como o trabalho de 

campo, de que são exemplos os vários registos de fotos de paisagens 

linguísticas levados pela professora, mas também a pesquisa ativa de 

paisagens linguísticas pelas crianças com as quais contactam nas suas casas, 

nas suas rotinas diárias. Com estas atividades pretendeu-se proporcionar o 

contacto dos alunos com o mundo quotidiano, de modo que permitisse às 

crianças explorar a paisagem linguística a partir dos seus interesses e 

experiências pessoais, conversar sobre o que veem, sobre o que conseguem 

ler e interrogar o que observam, mas não compreendem, valorizando a 

singularidade de cada criança. Procurei, ainda, incentivar os alunos a observar, 

questionar e procurar significados sociais para além do visível, pois 

acreditamos que só desta forma se vão apercebendo progressivamente de que 

existe um espaço público, cenário de interações sociais cada vez mais diversas 

e complexas, do qual fazem parte. 

Considero, assim, que este tipo de atividades contribuiu para o aumento da 

motivação e envolvimento dos alunos nas tarefas propostas devido ao contacto 

com o mundo real. Estes aspetos foram verificados nos discursos das crianças, 

em sala de aula, no decorrer da implementação do projeto, durante as quais 
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comentavam as fotografias e recordavam os locais por onde passavam ou que 

frequentavam no seu quotidiano.  

Porém, num ano atípico como o que vivemos, muitas foram as condicionantes 

aliadas à prática pedagógica e às atividades a realizar em contexto de sala de 

aula. A pandemia por COVID19 obrigou a transformações profundas na 

organização do sistema de ensino, o que resultou numa série de limitações às 

atividades a implementar e, forçosamente, redefinir estratégias de ensino e de 

aprendizagem. Regras como o distanciamento físico entre alunos, a não 

partilha de materiais pedagógico-didáticos, a limitação imposta às 

movimentações de alunos e de professores, dentro e fora do espaço de sala de 

aula, restringiram a estrutura e a dinâmica das sessões, bem como as 

atividades de interação e partilha.  

Para além destas dificuldades estruturais que condicionaram as estratégias e 

as atividades a implementar, um dos maiores desafios deste projeto foi a 

adequação dos materiais pedagógicos aos objetivos da investigação, ao 

currículo, ao nível de ensino e às próprias características dos alunos da turma. 

De facto, foram vários os aspetos a ter em conta o que tornou difícil manter-me 

sempre em linha com os objetivos iniciais do projeto. No meu caso particular, 

considero que a passagem da observação à prática decorreu de forma 

bastante rápida e abrupta, com pouco tempo entre a análise e reflexão dos 

dados obtidos pela observação do contexto e a planificação das sessões de 

intervenção. A minha Prática de Ensino Supervisionada iniciou-se mais tarde 

do que a das restantes colegas, por fatores de natureza externa que me são 

inimputáveis, o que não permitiu dispensar tanto tempo à observação e análise 

inicial do contexto quanto o desejado. Por outro lado, o seu início coincidiu com 

a minha colocação numa escola pública, em Sesimbra, enquanto docente de 

educação especial, o que limitou a minha presença no contexto de PES à 

periodicidade de uma vez por semana. Todos estes fatores foram 

determinantes e impuseram algumas limitações à prática, nomeadamente no 

que diz respeito ao tempo e disponibilidade para a mesma. 

Refletindo sobre as diferentes sessões de intervenção refere-se, agora, alguns 

aspetos a melhorar no âmbito da prática pedagógica e do ensino do inglês, 

nomeadamente a gestão do tempo e o uso do inglês nas aulas. A gestão e 
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determinação do tempo de execução das tarefas foi uma das maiores 

dificuldades ao longo de toda a intervenção, quer pelo ritmo de trabalho dos 

alunos, quer pela natureza das próprias atividades que pressupunham a 

partilha de experiências, debate e discussão de ideias, o que levou a que 

algumas das atividades planificadas não fossem realizadas no tempo definido 

para a aula de inglês. Contudo, na maioria das vezes, foi possível articular a 

sua posterior execução com a professora titular de turma. Relativamente ao 

uso do inglês em contexto de sala de aula considero que, em determinados 

momentos, o poderia ter utilizado de forma mais frequente, no entanto, tendo 

em consideração a complexidade dos temas abordados, o uso da língua 

materna foi essencial para que os alunos acedessem aos conteúdos a 

trabalhar. 

Conforme referido anteriormente, a PES viu o seu início adiado por motivos de 

natureza externa, o que provocou não só uma mudança do contexto 

socioeducativo em que o projeto iria ser implementado, como também forçou a 

dissolução da díade inicialmente formada. Assim sendo, a implementação da 

PES teve de ser realizada individualmente, o que se veio a revelar uma perda 

para uma maior riqueza do projeto de investigação/intervenção. De facto, uma 

colega de díade teria feito a diferença, pois acredito que seria uma mais-valia 

na partilha e debate de ideias, na conceção das atividades e estratégias a 

adotar, bem como no auxílio que poderia ser prestado no processo de recolha 

de dados, determinante para o projeto de investigação/intervenção. Contudo, 

tentei tirar o máximo partido das aulas de Seminário em Ensino do Inglês, 

principalmente das observações e apontamentos que as professoras da 

unidade curricular iam fazendo à medida que apresentava as diferentes fases 

do meu projeto.  

Por fim, gostaria de terminar esta reflexão referindo que trabalhar com crianças 

deste ciclo de ensino é, sempre, uma experiência extremamente enriquecedora 

e motivadora e que, muito embora a minha formação inicial seja enquanto 

docente do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a minha experiência profissional, nos 

últimos anos, tem passado por outros ciclos de ensino em virtude da minha 

especialização em educação especial, pelo que este estágio formativo me 

permitiu não só reciclar conhecimentos, mas também refletir sobre o meu papel 
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enquanto professora agente da mudança e da minha responsabilidade em todo 

o processo de ensino e aprendizagem. Compreendo melhor que o ensino de 

uma Língua Estrangeira pode ser muito mais do que uma aprendizagem de 

vocabulário e pragmática, pode constituir-se um momento de partilha de 

conhecimentos sobre o mundo das línguas e das culturas desenvolvendo a 

curiosidade e um espírito de abertura a novos universos linguísticos.  

Em suma, consciencializei-me para o facto de a aula de inglês poder ser um 

espaço de aventura e descoberta, de sensibilização para o plurilinguismo 

existente no mundo e da importância de aprender novas línguas, preparando 

os alunos para se tornarem cidadãos cada vez mais conscientes da diferença e 

da diversidade, capazes de interagir com o Outro de forma positiva e 

responsável.  
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Anexo 1 – Questionário aos Encarregados de Educação 

Exmos. Encarregados de Educação,  

Como é do conhecimento de V. Exa., encontro-me a desenvolver a prática pedagógica 

supervisionada do Mestrado em Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o qual me 

foi solicitado a caracterização da turma com a qual irei trabalhar. Muitas destas questões 

podem ajudar-me a adotar melhores estratégias e metodologias de ensino, com vista a uma 

melhoria do aproveitamento escolar dos alunos. Para tal, solicito a vossa colaboração para o 

preenchimento deste pequeno questionário, salvaguardando que toda a informação recolhida 

de caráter pessoal ficará sempre no anonimato.  

Com os meus sinceros agradecimentos e cordiais cumprimentos,  

A estagiária Cristina Abreu 

Questionário aos Encarregados de Educação 

 

1. Informações relativas ao/à aluno/a  

1.1. Idade ____________________________________________________________________ 

1.2. Nacionalidade ______________________________________________________________ 

1.3. Localidade onde reside ______________________________________________________ 

1.4. Composição do agregado familiar (com que vive?) ________________________________ 

1.5. Como se desloca para a escola?  

Meio de Transporte Tempo gasto 

A pé Autocarro Automóvel Outro 5 a 10 min. 
15 a 30 

min. 

+ de 30 

min. 

       

 

2. Hábitos/métodos de estudo e de trabalho do seu/sua educando/a 

2.1 Estuda?   

Todos os dias Frequentemente Ocasionalmente Raramente 
Véspera das 

avaliações 

     

 

2.2. Tem algum tipo de apoio ao estudo? Sim___ Não___  

        2.2.1. Qual?/Quais? 

Explicações ATL/ Centro de Apoio de Materiais e/ou Outros 
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Individuais Estudos familiares/amigos outros recursos 

     

 

2.3. Qual a sua disciplina favorita? _________________________________________________  

2.4. Qual a disciplina que menos gosta? _____________________________________________ 

2.5. O que mais gosta na escola?  

Estudar Colegas Professores Intervalos AEC Outro(s) 

      

 

        2.5.1. Se respondeu “Outro(s)”, especifique. _____________________________________ 

2.6. O que faz nos tempos livres? __________________________________________________ 

2.7. Outras informações que considere relevantes. ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Informações relativas à família  

3.1. Quem é o encarregado de educação do/a aluno/a? ________________________________  
 

3.2. Pai 

Idade _______________  

Nacionalidade _____________________ Localidade onde reside ________________________  

Habilitações literárias ______________________ Profissão _____________________________  

Em situação de desemprego? Não___ Sim___ Há quanto tempo? ________________________ 
 

3.3. Mãe 

Idade _______________  

Nacionalidade _____________________ Localidade onde reside ________________________  

Habilitações literárias ______________________ Profissão _____________________________  

Em situação de desemprego? Não___ Sim___ Há quanto tempo? ________________________ 
 

3.4. Costumam viajar para outros países? Sim___ Não___  

       3.4.1. Viagens realizadas a: Trabalho ___  Lazer___ Em família ___ 

3.5. Quais os países visitados em família? ___________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 2 – Plano de aula da sessão 0  

 

Escola: Polo Escolar de Fermedo                                                                       Ano de escolaridade: 4.º ano                                            

Data da sessão: 20.11.2020                                                                         Horário da sessão: 11:15 – 12:15 
                                     

Nº da sessão: 0 

My Linguistic Biography 

Lesson n. 18 (eighteen) 

Friday, 20th of November 2020 

Summary: Filling out the linguistic biography (questionnaire). Activity: “Drawing my linguistic 

landscape”. 

Metas curriculares: 

• Desenvolver o conhecimento sobre o seu mundo e do mundo do outro (ID4.2); 

• Perguntar e responder sobre preferências pessoais (SI4.9.4). 

Objetivos Específicos: 

• Refletir sobre a presença das línguas e culturas no meio envolvente; 

• Partilhar as suas ideias e representações sobre as línguas e culturas no espaço público; 

• Expressar-se sobre as suas experiências pessoais, quanto ao contacto com outras línguas e 

culturas. 

Conteúdos 

• Apresentar-se; 

• Referir preferências pessoais. 

Descrição pormenorizada Tempo 

- Início da aula com abertura da lição no quadro e respetivo sumário. 
 

- Momento dedicado à apresentação da professora e do projeto ao grupo-turma; 
 

- Os alunos apresentam-se respondendo a algumas questões feitas pela professora, 

nomeadamente: “What´s your name?” “How old are you?” “Do you like to learn English?” 

What’s your favourite subject?”. 
 

- Dirigindo-se ao grupo-turma a professora faz algumas questões que visam perceber os 

contactos dos alunos com diferentes culturas e línguas, por exemplo: “Costumam viajar?” 

“Quais os países para onde viajaram?” “Têm familiares ou conhecidos que vivam noutro 

país?” “Qual?” “O que sabes sobre esse país? “Que línguas oficiais são faladas nesses 

países?” “Sabem alguma palavra ou expressão nessas línguas?” “No vosso dia-a-dia 

5’ 
 

5’ 

 

5’ 

 

 

 

 

10’ 
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costumam ter contacto com outras línguas? Por exemplo em casa ou na rua? 

Especifiquem”. 
 

- Preenchimento de um questionário pelos alunos, em jeito de biografia linguística (anexo 

2.1). A sua realização é orientada pela professora, que vai lendo as questões e esclarecendo 

as dúvidas que surgirem. 
 

- Representação gráfica (desenho) das paisagens linguísticas que lhes proporciona o 

contacto com as línguas no seu dia-a-dia (anexo 2.2). 

 

 

20’ 

 

 

15’ 

Recursos 

• Quadro branco; 

• Questionário - biografia linguística (anexo 2.1);  

• Desenho da paisagem (anexo 2.2). 

Observações: 
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Anexo 2.1 – Inquérito por questionário (Biografia Linguística) 

 
 

A minha biografia linguística 
 

Olá! Eu sou professora estagiária de inglês e preciso da tua colaboração para realizar o meu 

projeto final! Por isso, gostava que respondesses a algumas questões sobre ti e sobre a tua 

relação com as línguas...  

São perguntas simples e de resposta rápida. 

Nenhuma resposta é errada!       

 
 

1. Qual é a tua idade? ________ 

2. Em que país nasceste? ______________________________ 

3. Para além do português, sabes falar outras línguas?    Sim ___   Não ___ 

3.1 Se respondeste “sim”: qual/quais? _________________________________________ 

4. Já viveste em outro país?     Sim ___ Não ___ 

       4.1. Se respondeste “sim”, refere:  

Onde? _________________  Quantos anos tinhas? ______ Por quanto tempo? ________ 

5. Tens familiares, amigos ou vizinhos que falam outras línguas?  Sim ____ Não ____ 

       5.1. Se respondeste “sim”: qual/quais?_________________________________________ 

6. Antes de aprenderes inglês, já tinhas contactado com esta língua?  Sim ___ Não ___ 

       6.1. Se respondeste “sim”, diz como (assinala as opções que melhor se adequam):  

 

 

Televisão   

Rádio/ Músicas   

Viagens a países de língua oficial inglesa  Qual? Quais? _________________________ 

Publicidade/anúncios   

Internet   

Jogos online   

Na rua/bairro/cidade onde vivo   

Outro  Qual/Quais? _________________________ 
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7. Achas importante aprender inglês?    Sim ___ Não ___  Não sei ___ 

       7.1. Porquê? _______________________________________________________________ 

8. Aprendes outra língua estrangeira para além do inglês?    Sim ___ Não ___ 

8.1. Se respondeste “sim”, indica qual/quais?  ___________________________________ 

9. Gostavas de aprender outra língua?  Sim ___ Não ___ 

10. Que línguas sabes que existem além das que aprendeste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Quantas línguas achas que existem no mundo? __________ 

12. Na tua opinião é importante conhecer ou aprender outras línguas? Sim ____ Não ____ 

 

 

 

 

 

Obrigada 
Thanks 

Merci 
Grazie 

Gracias 

謝謝 
Danke 

 شكرا 
Tänud 
Diolch 

Ευχαριστώ 
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Anexo 2.2 – Desenho da Paisagem Linguística (Representações Iniciais) 

 

Desenha a Paisagem Linguística que te rodeia 
Pensa um pouco sobre a tua casa, a tua família ou algumas pessoas próximas. Desenha e pinta a tua 

casa ou um espaço onde costumas encontrar essas pessoas (pode ser uma rua, um bairro, ou outro local 

em particular). Distribui pelo teu desenho os nomes dos objetos, dos espaços, das pessoas (dos seus 

diálogos, se for o caso) nas diferentes línguas que lá encontras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 A2 

A3 A4 

A5 A6 

A7 A8 



121 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 A10 

A11 A12 

A13 A14 

A15 A17 
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A18 A19 
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Anexo 3 – Plano de aula (sessão 1) 
 

Escola: Polo Escolar de Fermedo                                                                                Ano de escolaridade: 4.º ano                                            

Data da sessão: 24.11.2020                                                                                   Horário da sessão: 11:15 – 12:15 
                                   

Nº da sessão: I 

Landscape is great! 

(learning English through landscape) 

Lesson n. 19 (nineteen) 

Tuesday, 24th of November 2020 

Summary: Exploring linguistic landscapes: searching for vocabulary about food and drinks. 

Metas curriculares: 

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro (ID4.2.) 

• Identificar comidas e bebidas (ID4.2.3.) 

• Identificar vocabulário com comidas e bebidas/food is great (LG4.4.3.) 

• Usar lexical chunks ou frases que contenham: Positive, negative, question forms and short answers 

with to do (LG4.5.2.) 

• Falar sobre os temas trabalhados (SP4.11.3) 

• Legendar sequências de imagens (W4.13.1.) 

 

Objetivos Específicos: 

• Sensibilizar-se para as paisagens linguísticas como uma vertente da diversidade linguística e 

cultural manifestada no multilinguismo urbano multimodal; 

• Analisar a paisagem linguística enquanto via de acesso a outros tipos de conhecimento para além 

do linguístico; 

• Refletir sobre as paisagens linguísticas desenvolvendo o seu espírito crítico; 

• Debater sobre o papel e a função das línguas na comunidade; 

• Identificar e relacionar vocabulário sobre o tema - food and drinks; 

• Identificar o uso de expressões estrangeiras usadas no quotidiano alimentar. 

Conteúdos 

• Comida e alimentação saudável 

Descrição pormenorizada Tempo 

- Início da aula com abertura da lição no quadro e respetivo sumário; 
 

- No quadro interativo começa por aparecer o termo “Linguistic Landscape”. A professora 

5’ 
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pergunta se conseguem traduzir estas duas palavras para português e se têm alguma ideia do 

que serão “paisagens linguísticas”.  
 

- Após ouvir as respostas dos alunos e fazer um breve enquadramento das atividades a realizar, 

serão partilhadas algumas fotos com registos de paisagens linguísticas, nomeadamente 

restaurantes e cafés, recolhidas no meio circunjacente em que os alunos vivem, como forma de 

introduzir o conteúdo programático “food is great”. (anexo 3.1) 

- Distribuem-se pelos alunos algumas folhas de registo com as fotos em escala diminuída, para 

que possam ir apontado as línguas encontradas na paisagem e os países onde são língua oficial 

(anexo ii). Para além disso é pedido aos alunos que anotem as palavras em inglês que surgem 

nas fotos, sublinhando as que se referem a alimentos e bebidas.  
 

- Segue-se a análise em grande grupo das fotografias das paisagens linguísticas, com as 

seguintes perguntas feitas pela professora: 

o Where do you think this picture was taken?/ Onde acham que foi tirada esta foto? 

(aplicável a todas as fotos) 

o Have you seen this landscape before?/ Já tinham visto esta paisagem antes? (aplicável a 

todas as fotos) 

o What can you tell me about this picture? / O que podem dizer-me sobre esta 

fotografia? (aplicável a todas as fotos) 

o How do you describe the picture? / Como descrevem esta fotografia? (aplicável a todas 

as fotos) 

o Do you identify any languages? In which country(ies) is(are) this (these) official 

language(s)? / Identificam alguma língua? Em que país(es) é(são) esta(s) língua(s) oficial 

(oficiais)? (aplicável a todas as fotografias) 

o Are there any differences between languages? / Existem diferenças entre as línguas? 

(foto 4) 

o Why do you think these languages are in your landscape? / Porque acham que essas 

línguas estão presentes na nossa paisagem? (aplicável a todas as fotos) 

 

- No mesmo documento (anexo 3.2), para finalizar a atividade os alunos preenchem um 

pequeno questionário escrito referindo a língua mais presente nas paisagens analisadas (além 

do português), enunciando o(s) motivos(s) que poderão estar na sua origem da sua presença.  
 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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- Com a anotação dos termos em inglês relativos à alimentação presentes na paisagem, os 

alunos legendam imagens com os conceitos aprendidos, colando-os no seu caderno. (anexo 

3.3) 
 

- Preenchimento do self-assessment relacionado com a sessão. (anexo 3.4) 

 

 

 

 

5’ 

Recursos 

• Quadro branco; 

• Recursos multimédia; 

• Fotografias; 

• Apresentação em PowerPoint (anexo 3.1); 

• Projetor; 

• Fichas de trabalho (anexos 3.2 e 3.3); 

• Self-assessment (anexo 3.4). 

Observações 
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Anexo 3.1 – Apresentação em PowerPoint – Fotos das PL’s locais 
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Anexo 3.2 – Ficha de trabalho nº 1 – Ficha de registo/interpretação 

 

Name: ______________________________________________________    Today is __________________________ 

1. Look and write: 

Photo Languages  Countries  Words in English  
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2. Answer some question about the landscape. 

a. The most common language in the landscape is __________________________. 

b. In your opinion, why is that? Na tua opinião, a que se deve isso? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c. Do you remember seeing other examples? Lembram-se de ter visto outros exemplos de Paisagens Linguísticas? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_
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Anexo 3.3 – Ficha de trabalho nº 2 
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Anexo 3.4 – Self assessment (sessão I)  
 

 

 

My name is _______________________ 

Today is __________________________ 

 

I can … 
Eu consigo… 

I need 
help! 

I feel 
good! 

I feel 
great! 

Follow instructions 
Seguir instruções  

 

 

Recognize the words related to food and drinks 
Reconhecer palavras relacionadas com alimentação e bebidas  

 

 

Say the words related to food and drinks 
Enunciar palavras relacionadas com alimentação e bebidas  

 

 

Recognize linguistic and cultural diversity in the landscape  
Reconhecer a diversidade linguística e cultural na paisagem  

 

 

Recognize languages in linguistic landscapes 
Reconhecer as línguas nas paisagens linguísticas  

 

 

What is your biggest discovery in today’s class? Qual a tua maior descoberta com a aula de hoje? 
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Anexo 4 – Plano de aula (sessão 2) 
 

Escola: Polo Escolar de Fermedo                                                                                   Ano de escolaridade: 4.º ano                                            

Data da sessão: 27.11.2020                                                                                     Horário da sessão: 11:15 – 12:15 
                                     

Nº da sessão: II 

Language as landscape 

Lesson n. 20 (twenty) 

Friday, 27th of November 2020 

Summary: Exercises with food-related vocabulary. Activity: “language as landscape”. 

Metas curriculares: 

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro (ID4.2.) 

• Identificar comidas e bebidas (ID4.2.3.) 

• Identificar vocabulário com comidas e bebidas/food is great (LG4.4.3.) 

• Usar lexical chunks ou frases que contenham: Positive, negative, question forms and short answers 

with to do (LG4.5.2.) 

• Falar sobre os temas trabalhados (SP4.11.3) 

• Identificar vocabulário acompanhado por imagens (R4.12.1.) 
 

Objetivos Específicos: 

• Identificar o uso de expressões estrangeiras usadas no quotidiano alimentar; 

• Identificar e aplicar corretamente vocabulário aprendido sobre a alimentação; 

• Relacionar vocabulário com imagens; 

• Mobilizar capacidades metalinguísticas; 

• Desenvolver o gosto pela aprendizagem de/sobre outras línguas; 

• Reconhecer diferentes representações de paisagens linguísticas; 

• Mobilizar estratégias de representação de palavras através do desenho; 

• Reconhecer o desenho como forma de representação de paisagens linguísticas; 

• Sensibilizar-se para a diversidade linguística e cultural. 

Conteúdos 

• Lexicais: comida e alimentação saudável: cake, potato, egg, cereal, rice, spaghetti, meat, fish, chips, 

bread, cheese, soup. 

• Gramaticais: Positive, negative, question forms and short answer with to do: “Is it a pizza? / Yes, it is. 

No, it isn’t. / It is coffee.” 

Descrição pormenorizada Tempo 
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- Início da aula com abertura da lição no quadro e registo do respetivo sumário. 
 

- Recorda-se o vocabulário aprendido na aula anterior: a professora começa por mostrar no 

quadro interativo, com recurso ao PowerPoint (anexo 4.1), uma imagem que corresponde ao 

vocabulário aprendido na aula anterior sobre alimentação. Por exemplo, a professora mostra a 

imagem de uma chávena de café e pergunta especificamente a um aluno: “Is it a pizza?” ao que 

eles devem responder “Yes, it is” ou “No, it isn’t. It’s coffee”. 
 

- De seguida a professora apresenta novo vocabulário relacionado com a alimentação, colocando 

no quadro algumas flashcards e namecards com os seguintes imagens/conceitos: cake, potato, 

egg, cereal, rice, spaghetti, meat, fish, chips, bread, cheese, soup. (anexo 4.2). 
 

- A professora começa por chamar um aluno e pede-lhe que escolha um namecard e tente 

pronunciar a palavra associando-a, de seguida, à flashcard que lhe corresponde, legendando-a. A 

professora vai questionado a turma sobre se concordam ou não com a resposta dada, 

perguntando ao grupo-turma “Is that right?” ou “Do you agree?”. 
 

- De seguida, no manual (pág.64), os alunos resolvem dois exercícios: no primeiro ouvem as 

palavras aprendidas e repetem-nas. No segundo exercício escrevem pela ordem correta as letras 

desordenadas, por forma a encontrar a palavra correta. (anexo 4.3) 
 

- Na atividade seguinte pede-se aos alunos que relacionem as palavras aprendidas na língua 

inglesa com outras duas línguas - francês e galês – e coloquem os namecards no local que lhe 

corresponde. Para facilitar a descodificação das duas línguas utiliza-se um sistema de cores nos 

namecards: a língua inglesa encontra-se a vermelho; o francês corresponde à cor verde; e o galês à 

cor laranja. A dinâmica da atividade corresponderá à adotada anteriormente, com cada aluno a ser 

chamado individualmente ao quadro.  A descodificação dos significados das palavras será 

reforçada pela audição das mesmas, sempre que necessário. 
 

- Para introduzir e explicar o que é pretendido que os alunos realizem na atividade “Language as 

Landscape” a professora projeta no quadro interativo duas imagens (anexo 4.4) e pergunta: 

o What do you see in this picture? / O que veem nesta foto? 

o What can we order in this restaurant? What makes you think that? / O que podemos 

encomendar neste restaurante? O que leva a pensar isso? 

o What letter should be where there is a pizza? / Que letra deveria estar no lugar da pizza? 

o Why do you think they wrote the tittle like that? /Porque acham que escreveram o título 

5’ 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

10’ 
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assim?  

o Can you identify the language? / Conseguem identificar a língua? 

 

- Realização da atividade “Language as Landscape”, em que os alunos são desafiados a dar asas à 

sua criatividade e numa folha branca escreverem palavras, combinando desenhos de figuras nessa 

mesma palavra, ou seja, desenhando uma palavra que seja legível, mas que combine caracteres 

com uma imagem. Nesta tarefa podem escolher qualquer língua trabalhada na atividade anterior 

sobre alimentos. 
 

- Preenchimento do self-assessment relacionado com a sessão. (anexo 4.5) 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

5’ 

Recursos 

• Quadro branco; 

• Recursos multimédia; 

• Colunas; 

• PowerPoint (anexo 4.1); 

• Flashcards (anexo 4.2); 

• Namecards (anexo 4.2); 

• Bostik; 

• Projetor; 

• Manual escolar, página 64 (anexo 4.3); 

• Fotografia (anexo 4.4) 

• Folhas brancas; 

• Self-assessment (anexo 4.5). 

Observações 

- No final da sessão será entregue um documento em que os alunos devem colocar/colar alguns registos de 

paisagens linguísticas que encontram em sua casa (anexo 4.6). 

- Ficha de trabalho adaptada (anexo 4.7) 
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Anexo 4.1 – Apresentação em PowerPoint 
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Anexo 4.2 – Flashcards e namecards 
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Anexo 4.3 – Ficha de trabalho do manual escolar, página 64 

 

 

 

  

Anexo 4.4 – Fotografias de Paisagens Linguísticas 
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Anexo 4.5 – Self assessment (sessão 2) 
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Anexo 4.6 – Ficha da atividade “Scientists of Languages” 

 
 

 Scientists of Languages 
As línguas estão por todo lado! Nas ruas das cidades, dos bairros e até em nossas casas. Entram-nos pela porta, muito sorrateiras,  
por vezes sem nos apercebermos bem de onde elas vêm! A cozinha é um local privilegiado, as línguas escondem-se dentro do frigorífico,  
dos armários e, por vezes, dentro das gavetas! Vamos encontrá-las?   
Nesta folha cola alguns produto/embalagens que contenham duas línguas ou mais! 
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Anexo 4.7 – Ficha de trabalho adaptada (recurso do manual online) 
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Anexo 5 – Plano de Aula (sessão 3) 
 

Escola: Polo Escolar de Fermedo                                                                          Ano de escolaridade: 4.º ano                                            

Data da sessão: 04.12.2020                                                                             Horário da sessão: 11:15 – 12:15 
                                     

Nº da sessão: III 

Scientists of languages 

Lesson n. 21 (twenty-one) 

Friday, 4th of December 2020 

Summary: Exercises with food-related vocabulary. Activity: Scientists of languages – exploring linguistic 

landscapes. 

Metas curriculares: 

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro (ID4.2.) 

• Identificar comidas e bebidas (ID4.2.3.) 

• Identificar vocabulário com comidas e bebidas/food is great (LG4.4.3.) 

• Usar lexical chunks ou frases que contenham: Positive, negative, question forms and short 

answers with to do (LG4.5.2.) 

• Falar sobre os temas trabalhados (SP4.11.3) 

• Identificar vocabulário acompanhado por imagens (R4.12.1.) 

• Escrever sobre preferências (W4.14.3.) 
 

Objetivos Específicos: 

• Identificar o uso de expressões estrangeiras usadas no quotidiano alimentar; 

• Identificar e aplicar corretamente vocabulário sobre a alimentação; 

• Relacionar vocabulário com as respetivas imagens; 

• Mobilizar vocabulário anteriormente aprendido; 

• Reconhecer logos e embalagens como elementos de paisagens linguísticas; 

• Identificar diferentes línguas nas paisagens linguísticas; 

• Refletir sobre aspetos relacionados com a representatividade das línguas (o porquê de 

determinadas línguas em contextos específicos). 

Conteúdos 

• Lexical - comida e alimentação saudável: apple, grapes, lemon, pear, strawberry, orange, milk, 

water, tea, lemonade, orange juice. 

• Gramatical - positive, negative, question forms and short answer with to do: “Do you like 

apples? Yes, I do. / No, I don’t.” 
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Descrição pormenorizada Tempo 

- Início da aula com abertura da lição no quadro e registo do respetivo sumário. 
 

- Para apresentar novo vocabulário, a professora começa por colocar no quadro um conjunto 

de flashcards com as imagens do seguinte vocabulário: apple, grapes, lemon, pear, 

strawberry, orange, milk, water, tea, lemonade, orange juice. Aos alunos é pedido que 

relacionem o namecard (palavra) à respetiva flashcard (imagem). (anexo 5.1) 
 

- Num segundo momento, a professora começa por explicar aos alunos o exercício seguinte, 

no qual devem manifestar as suas preferências relativamente aos alimentos aprendidos. Os 

alunos aprendem a fazer a questão e a responder, segundo um exemplo: “Do you like 

apples?”  “Yes, I do” ou “No, I don’t”.  
 

- Finda a explicação, é distribuído para cada aluno uma flashcard que deve ser usada para 

colocar questão a outro colega à sua escolha, ou seja, um aluno tem uma flashcard com a 

imagem de uma laranja (orange) deve escolher um colega e perguntar: “Do you like 

oranges?” e o colega responde de acordo com a sua preferência “Yes, I do” ou No, I don’t.” e 

assim sucessivamente. Neste exercício serão utilizadas as flashcards da sessão anterior, 

como forma de recordar o vocabulário já aprendido. 
 

- Realização das atividades da página 65 do manual (anexo 5.2) em que devem ouvir as 

palavras (gravação) e de seguida apontar ou colar um autocolante, corretamente. De 

seguida, numa tabela devem colocar os alimentos que mais gostam e os que menos gostam. 

No final dos alunos referem oralmente as preferências que inseriram no quadro. 
 

- De seguida, cada aluno deve usar uma das embalagens que trouxe de casa e responder às 

seguintes questões numa folha de registo (anexo 5.3): 

o Qual é o produto? 

o Quantas línguas diferentes encontras no produto? 

o Que línguas encontraste? 

o Porque achas que escolheram essas línguas? 

o Encontras alguma palavra e/ou ingrediente que tenhamos aprendido nas aulas? 

Escreve-as. 

o Agora, escolhe dois ingredientes que gostas e dois que não gostas. Escreve-os em 

línguas diferentes.  
 

- De seguida há um momento de discussão conjunta sobre as conclusões que os alunos 

chegaram após analisar a sua paisagem linguística. 

5’ 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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- Preenchimento do self-assessment relacionado com a sessão (anexo 5.4). 
5’ 

Recursos 

• Quadro branco; 

• Recursos multimédia; 

• Colunas; 

• Flascards e namecards (anexo 5.1) 

• Manual escolar, ficha de trabalho pág. 65 (anexo 5.2); 

• Embalagens e outros produtos; 

• Ficha de registo da atividade (anexo 5.3); 

• Self-assessment (anexo 5.4). 

Observações 

Ficha de trabalho adaptada (anexo 5.5) 
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Anexo 5.1 – Flashcards e namecards  
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Anexo 5.2. – Ficha de trabalho do manual escolar, página 65  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

Anexo 5.3 – Ficha de registo da atividade “Scientists of Languages”  

 
Scientists of languages 

Cola aqui o teu produto/embalagem. Qual é o produto? 

 

Quantas línguas diferentes encontras? 

 

Que línguas encontraste? 

 

Porque achas que escolheram essas línguas? 

 

Encontras alguma(s) palavra(s) e/ou ingrediente(s) que tenhamos 

aprendido nas aulas? Escreve-a(s). 

 

Agora, escolhe dois ingredientes que gostas e dois que não gostas. 

Escreve-os em línguas diferentes.  

I like                                                    I don’ like  
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Anexo 5.4 – Self assessment (sessão 3)  
 

My name is _______________________ 

Today is __________________________ 

 

 

I can … 
Eu consigo… 

I need 
help! 

I feel 
good! 

I feel 
great! 

Follow instructions 
Seguir instruções 

 

 

 

Recognize the words related to food and drinks 
Reconhecer palavras relacionadas com alimentação e bebidas 

 

 

 

Say the words related to food and drinks 
Pronunciar palavras relacionadas com alimentação e bebidas 

 

 

 

Recognize different languages in linguistic landscapes 
Reconhecer diferentes línguas nas paisagens linguísticas 

 

 

 

Relate words in different languages 
Relacionar palavras em línguas diferentes 

 

 

 

What have you discovered about the languages on packaging? O que descobriste sobre as línguas 

nas embalagens?  
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Anexo 5.5 – Ficha de trabalho adaptada (recurso do manual online) 
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Anexo 6 – Plano de Aula (sessão 4) 
 

Escola: Polo Escolar de Fermedo                                                                              Ano de escolaridade: 4.º ano                                            

Data da sessão: 08.01.2021                                                                                Horário da sessão: 11:15 – 12:15 

Nº da sessão: IV 

A landscape of many languages and cultures 

Lesson n. 25 (twenty-five) 

Friday, 8th of January 2021 

Summary: Exploring linguistic landscapes: develop awareness of linguistic and cultural diversity. 

Metas curriculares: 

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro (ID4.2.) 

• Usar lexical chunks ou frases que contenham: question words: who, why (LG4.5.2) 

• Falar sobre os temas trabalhados (SP4.11.3) 
 

Objetivos Específicos: 

• Reconhecer questions words e relacionar os seus significados; 

• Responder a questões sobre temas previamente abordados; 

• Sensibilizar-se para as paisagens linguísticas como uma vertente da diversidade linguística e 

cultural; 

• Refletir sobre os múltiplos papéis que as línguas desempenham no espaço público urbano; 

• Reconhecer a importância das paisagens linguísticas na construção e vivência de/nas cidades e 

países; 

• Refletir sobre aspetos relacionados com a representatividade das línguas (o porquê de 

determinadas línguas em contextos específicos). 

• Desenvolver atitudes críticas perante as paisagens linguísticas. 

Conteúdos 

o Lexical chunks que contenham: question words (what, who, why). 

Descrição pormenorizada Tempo 

- Início da aula com abertura da lição no quadro e registo do respetivo sumário. 
 

- Dá-se início à aula com a projeção do vídeo Educating Cities Video Concept2 que será alvo de 

reflexão em grande grupo. Antes de iniciar a visualização do vídeo a professora fará uma 

contextualização do mesmo, avisando que no final quererá saber a opinião dos alunos sobre os 

5’ 

 

 

5’ 

 

 
2 Link do vídeo Educating Cities Video Concept: 
https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8  

https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8
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diferentes temas abordados no vídeo, relativos às atitudes a adotar em comunidade. 
 

- Depois do brainstorming sobre as situações decorrentes da observação da parte inicial do 

vídeo, a professora faz uma pausa no minuto 2:203, pedindo uma maior atenção dos alunos, 

fazendo as seguintes questões:  

o What did you notice in this part of the video? / O que observaram nesta parte do vídeo? 

o It was possible to see and hear different languages in the video, right? / Foi possível 

vermos e ouvirmos diferentes línguas no vídeo, correto?   

o Why do they appear in the video? / Por que motivo elas aparecem no vídeo? 

o How do the different languages appear in the city(s)? / Como é que as diferentes 

línguas aparecem na(s) cidade(s)?  

o Is it possible for people of different languages to live in the same city or neighbourhood? 

/ É possível pessoas de diferentes línguas (con)viverem na mesma cidade ou bairro? 

o Do you know someone who speaks a language different from ours? / Vocês conhecem 

alguém que fale uma língua diferente da nossa? 

 

- De seguida projetam-se algumas fotos de paisagens linguísticas (anexo 6.1) no quadro 

interativo, que serão exploradas em grande grupo (turma). Pretende-se que os alunos reflitam 

sobre o conceito de paisagem linguística em diferentes espaços públicos tentando dar resposta 

às seguintes questões:  

o How do you describe the photo?/ Como descrevem a fotografia? (aplicável a todas as 

fotos) 

o Do you identify any languages?/ Identificam alguma língua? (aplicável a todas as fotos) 

o Why do you think it is written this way? And why in this language? / Porque pensam 

estar escrito desta forma? E, porquê nesta língua? (aplicável a todas as fotos) 

o Are there differences between languages? / Existem diferenças entre as línguas? 

(aplicável às fotos 1 e 3) 

o Why do some languages appear on directional boards and some not? / Porque 

aparecem algumas línguas nas placas direcionais e outras não? (aplicável às fotos 4, 5 e 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Momento específico do vídeo em que se focam as línguas nas cidades, símbolos e sinais presentes na 
paisagem linguística urbana. 
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6) 

o Who wrote them and why? / Quem as escreveu e porquê? (aplicável às fotos 4, 5, 6) 

o Why do you think they found more records in one language than in others? / Porque 

acham que encontraram mais registos numas línguas do que em noutras?  

 

 

- Após a análise das paisagens linguísticas apresentadas, a professora lança um desafio aos 

alunos: cada um fará uma representação gráfica das línguas nas cidades por eles imaginadas, 

desenhando símbolos ou palavras que reflitam a presença das línguas nas cidades (com esta 

atividade pretende-se perceber que línguas são valorizadas e silenciadas pelos alunos na sua 

representação); 
 

- A professora informa os alunos que os desenhos serão expostos no exterior da sala num 

placar, intitulado “Uma paisagem de muitas línguas e culturas”. Juntamente com os desenhos 

serão colocadas algumas frases* (anexo 6.2) que contenham pensamentos, desejos, valores e 

atitudes em relação às línguas e culturas nas paisagens linguística, referidos pelos alunos ao 

longo das sessões e que demonstrem a evolução do conhecimento e da consciência em relação 

ao tema.  

15’ 

Recursos 

• Quadro branco; 

• Quadro interativo; 

• Projetor; 

• Recursos multimédia; 

• Fotografias - apresentação em PowerPoint (anexo 6.1); 

• Folhas brancas. 

Observações 

O placar será construído numa sessão posterior em articulação com a professora titular de turma.  

*As frases serão selecionadas pela professora, após análise e recolha dos dados das diversas sessões do 

projeto. 
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Anexo 6.1 – Apresentação em PowerPoint – Paisagens Linguísticas 

Urbanas  
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Anexo 6.2 – Balões de fala para o placar “A landscape of many languages 

and cultures”  
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Anexo 7 – Compilação de dados da sessão 1 

 

 

S1 – Tabela 2 – Respostas Self assessment 

Can do statments I need help! I feel good! I feel great! NR 

Recognize linguistic and culture 
diversity in the landscape 

3 10 4 1 

Recognize languages in linguistic 
landscapes 

3 3 11 1 

 

 
 

 

 

S1 – Tabela 1 - Questionário resultante da exploração das paisagens linguísticas 

 
“In your opinion, why is English the most common language in the 
landscape?” 

SUJEITOS RESPOSTAS 

A1 Porque em quase todos os países as pessoas aprendem o Inglês. 

A2 Porque o Inglês é muito conhecido. 

A3 Porque o Inglês aprende-se em vários países e é muito conhecido. 

A4 
O Inglês é muito importante porque as pessoas que vêm de outro país e 
não falam Português podem falar em Inglês. 

A5 Porque o Inglês é muito importante. 

A6 
Eu acho que o Inglês é mais importante porque em quase todo o mundo se 
fala Inglês. 

A7 
Na minha opinião, o Inglês aparece muito porque se for estrangeiro não 
percebe o Português. 

A8 O motivo é que o Inglês é muito importante na nossa região. 

A9 É mais comum porque quase toda a gente percebe Inglês. 

A10 
Na minha opinião o Inglês é muito utilizado porque é uma língua que 
quase todas as pessoas conhecem. 

A11 Porque quase toda a gente sabe falar Inglês. 

A12 É importante porque aprendemos a falar Inglês. 

A13 Porque aprendemos essa língua em Portugal. 

A14 Porque existem muitos Ingleses em Portugal. 

A15 O Inglês está muito mais presente porque quase toda a gente conhece.  

A16 NR  

A17 Faltou  

A18 Para quando formos ao Reino Unido já sabermos falar. 

A19 
Para mim o Inglês é muito necessário para quem vem visitar Portugal 
perceber os nomes dos sítios. 
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S1 – Tabela 3 - Pergunta de resposta aberta: self assessment 

 “What is you biggest discovery in today’s lesson?” 

SUJEITOS RESPOSTAS 

A1 A minha descoberta foi descobrir novas línguas. 

A2 Foi conhecer as paisagens. 

A3 
A minha maior descoberta hoje foi aprender como distinguir as línguas e 
porque é que o Inglês é tão importante. 

A4 Foi vários restaurantes. 

A5 Foi dizer palavras de outros países. 

A6 A minha maior descoberta foi: os símbolos. 

A7 A descoberta foi descobrir as paisagens. 

A8 A minha maior descoberta na aula de hoje foi as línguas e os restaurantes. 

A9 Sitios novos. 

A10 A minha maior descoberta foi a palavra “brunch”. 

A11 A minha maior descoberta foi “drinks” e o “brunch”. 

A12 Foi conhecer a diversidade linguística. 

A13 A minha descoberta foi que eu posso ver várias línguas no mundo. 

A14 NR 

A15 Algumas novas palavras. 

A16 NR 

A17 Faltou. 

A18 Que as linguagens são muito importantes. 

A19 A minha maior descoberta na aula de hoje foi sobre as comidas e bebidas. 
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Anexo 8 – Compilação de dados da sessão 2 

 

S2 – Tabela 1 - Respostas self assessment 

Can do statments I need help! I feel good! I feel great! NR 

Recognize different languages 
when written 

1 8 8 1 

Relate words in different languages 1 5 10 2 

Realize the importance of learning 
other languages 

0 2 15 1 

 

 

 

 

 

S2 – Tabela 2 - Pergunta de resposta aberta self assessment 

 “What is you biggest discovery in today’s lesson?” 

SUJEITOS RESPOSTAS 

A1 A minha descoberta é que as línguas são muito importantes. 

A2 Palavras novas. 

A3 Foi descobrir nomes de comidas em: Welsh, French and English. 

A4 Eu não sabia algumas coisas. 

A5 Aprender soup, coffee, cake, cereal, ice cream, etc. 

A6 Faltou 

A7 Descobrir o nome dos alimentos em línguas diferentes. 

A8 
A minha maior descoberta na aula de hoje foi que é importante aprender 
outras línguas. 

A9 Foi saber um pouco mais sobre o Francês e o Galês. 

A10 A minha maior descoberta na aula de hoje foi a língua Welsh. 

A11 
A minha maior descoberta na aula de hoje foi relacionar palavras em línguas 
diferentes. 

A12 A minha maior descoberta foi aprender línguas diferentes. 

A13 
A minha maior descoberta na aula de hoje foi a importância de aprender 
novas línguas. 

A14 
A minha maior descoberta com a aula de hoje foi o Francês é quase igual ao 
Português e também aprendi um bocadinho de Galês. 

A15 
A minha maior descoberta na aula de hoje foi alimentos em línguas 
diferentes. 

A16 NR 

A17 Eu aprendi sobre comidas e bebidas. 

A18 
A minha maior descoberta na aula de hoje foi que a língua do País de Gales é 
muito diferente do Português. 

A19 A minha maior descoberta foi aprender as comidas em várias línguas. 
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Anexo 9 – Compilação de dados da sessão 3 

 

S3 – Tabela 1 - Respostas self assessment 

Can do statments I need help! I feel good! I feel great! NR 

Recognize different languages in 
linguistic landscapes 

0 10 8 1 

Relate words in different languages 4 8 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 – Tabela 2 - Pergunta de resposta aberta self assessment 

 “What have you discovered about the languages on packaging?” 

SUJEITOS RESPOSTAS 

A1 Para que as pessoas de outras línguas percebam. 

A2 Descobri várias línguas. 

A3 Descobri que existem várias línguas nas embalagens. 

A4 Que pode haver outras línguas além do Português. 

A5 Percebi que existem muitas línguas. 

A6 Descobri que as línguas são muito importantes. 

A7 Descobri novas frutas e nomes de frutas. 

A8 Que os produtos têm muitas línguas. 

A9 Algumas palavras novas. 

A10 Eu descobri que algumas palavras são parecidas em línguas diferentes. 

A11 NR 

A12 NR 

A13 As embalagens têm várias línguas para que todos percebam. 

A14 As embalagens têm várias línguas para que todos percebam. 

A15 
As línguas aparecem nas embalagens porque vão para muitos países 
diferentes. 

A16 NR 

A17 Eu gostei muito desta aula. 

A18 Que as embalagens têm várias línguas. 

A19 Descobri que as embalagens têm várias línguas diferentes. 
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Anexo 10 – Representações finais dos alunos – Desenho da Paisagem 

Linguística (S4) 

 

A1 A2 

A3 A4 

A5 A6 

A7 A8 
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A9 A10 

A11 A12 

A13 A14 

A15 A17 
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Anexo 11 – Guião de perguntas da entrevista semiestruturada 

 

1. Podes descrever-me o teu desenho? 

2. Que línguas e culturas estão presentes na tua cidade? 

3. Porque escolheste essas línguas e culturas? 

4. Na tua cidade existem línguas que são mais importantes do que outras? 

5. Porquê? 

6. Achas que a paisagem linguística contribuiu para aprenderes mais sobre as 

línguas e culturas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A18 A19 
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Anexo 12 – Transcrição das notas de campo das sessões 

 

 Transcrição das notas de campo das sessões 

Notas de 
campo 

sessão 2 

P: Quais são as palavras mais parecidas com o português?  
Als: Chips e cereals 
P: Qual é a língua mais parecida com o português? 
Als: French. 
P: Porque é que o francês é mais parecido com o português? 
A3: Porque antigamente falavam o latim. 
A: O latim está em vias de extinção 
P: Porque dizes isso? 
A: Porque quase ninguém fala 
(…) 
 
P: Destas línguas qual é a que está mais presente na nossa paisagem? 
Als. French 
P: E no caso do Welsh costumam ver esta língua na nossa paisagem?  
Als: Não 
P: Porquê? 
A: Porque não vem nenhuma pessoa galesa para Portugal 
A: Pode vir 
P: O galês (Welsh) é uma língua minoritária, ou seja, é falada apenas no 
País de Gales, juntamente com o inglês, ou seja, os habitantes do País de 
Gales aprendem e falam duas línguas em simultâneo: o inglês e o galês. Em 
Portugal, existe um lugar chamado Miranda do Douro onde para além do 
português também se fala outra língua chamada mirandês. Já tinham 
ouvido falar? 
Als: Não 
 
P: Acham que conhecer outras línguas é importante? 
Als. Sim. 
P: Porquê? 
A: Quando formos àqueles países se não percebermos inglês temos de 
falar a língua deles. 
A3: Porque é a tradição deles. 
A: Acho que as línguas são importantes porque se trabalharmos num 
restaurante temos de saber falar outras línguas. 
 

(transcrição de excertos realizados em aula observada, pela Professora 
Orientadora Ana Raquel Simões) 

Notas de 
campo 

sessão 4 

P: I’m going to show a video called educating cities.  
(traduz) 
Sobre o que poderá ser o vídeo? 
A: Escola/ biblioteca. 
 
(inicia a reprodução do vídeo) 
 
1.ª parte da exploração do vídeo: 
P: Até agora o que vos chama a atenção nesta cidade? 
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A18: Pessoas mal-educadas e poluição. 
A19: Há muita poluição. 
P: Alguém quer ajudar? As pessoas respeitam o espaço? 
Als: Não! 
P: Repararam se falta alguma coisa nesta cidade? 
Als: Um passeio… 
A: O Sr. de cadeira de rodas… 
A19: tinha de ter uma passadeira e um semáforo… 
A: Também tinha um senhor com um mapa que ninguém ajudava! 
A: Não existe amizade! 
P: E o tom desta cidade? 
Als: Preto… 
P: Grey (cinzenta) /não é? 
(…) 
 
 
2.ª parte da exploração do vídeo: 
P: What happened?  
A9: A cidade ganhou cor e objetos. Tem semáforos / passeios / passadeiras 
/ sinais de trânsito. 
A18: Pontes pedonais… 
A: uso de muitos autocarros por causa da poluição. 
P: Toda a cidade ganhou cor. 
 
 
3.ª parte da exploração do vídeo: 
P: Nesta parte do vídeo, o que aconteceu? 
A: Ele estava a ver o mapa e as pessoas ajudaram. 
A: As pessoas agora falam. 
P: E o que ouviram? 
A: Buenos dias // línguas diferentes! 
P: Porque acham que ouviram línguas diferentes na cidade? 
A: Porque vêm para cá! 
A: No Porto também vivem Espanhóis / Chineses / Franceses que quiseram 
vir viver para cá! 
A: Nós também podemos ir para outros países. 
(…) 
P: Perceberam algumas das línguas? 
A: Espanhol… 
P: Então vamos cá ver / rua… 
A: Em inglês é street… 
P: Calle? 
A: Espanhol. 
P: Rue? 
A: Francês. 
P: Strause 
(Nenhum aluno responde) 
P: Alemão. 
P: Porque acham que estas línguas aparecem nesta placa? 
A: Porque podem não saber as línguas e precisam de saber… 
(…) 
P: Conseguem dar-me outros exemplos onde podemos encontrar outras 
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línguas? 
A: Nos sinais de trânsito. 
(…) 
A: Na comida / nos livros / na tv! 
A: Nos cafés / nos sinais cá fora… 
(…) 
 
 
Exploração das fotos das paisagens linguísticas: 
 
1.ª foto – Sidney  
P: How would you describe this picture? (traduz) 
A: Isto foi feito por chineses porque tem a língua chinesa / e acho que 
italiano e a inglesa. 
A: Japonês… 
(…) 
P: Why in these languages? (traduz) 
A: Em inglês porque é uma língua muito falada na Austrália / em chinês 
porque quem fez o restaurante é chinês.. 
A: Inglês porque é uma língua que se dá nas escolas / em chinês porque 
devem vir pessoas para perceber… 
A3: Porque são as principais línguas da Austrália. 
(…) 
 
2.ª foto – Índia  
Als: É um mercado. 
A: As línguas são o inglês e o hindi… 
A: Tem ali spicy… 
P: Muito bem! Nesta fachada só o nome da loja é que está em tamil – é 
uma língua minoritária que só é falada naquela região. 
A: Onde a minha avó trabalha há indianos… 
(…) 
P: Porque acham que escolheram a língua inglesa? 
A: Porque é muito falada na Índia. 
A18: Porque é muito falada em todos os países. 
A: Porque o inglês é muito conhecido. 
 
3.ª foto – Los Angeles, Estados Unidos da América 
A: É na China, porque tem muitos símbolos chineses. 
A18: Porque tem muitos placards.  
A: também pode ser no Japão… 
A: Ou na Coreia… 
P: Quem é que acha que é na China 
(7 alunos levantam os dedos) 
P: Quem acha que é no Japão? 
(1 aluno levanta o dedo) 
P: E na Coreia? 
(2 alunos levantam os dedos) 
P: Acho que vão ter uma surpresa // a foto foi tirada em Los Angeles, USA. 
A: Pois, porque se olharmos bem para trás a China é muito mais rica! 
(…) 
P: Mas porquê tantas línguas diferentes e sem tradução? 
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A18: Porque são línguas conhecidas / porque vão para lá muitos chineses / 
japoneses / outras culturas. 
 
4.ª foto – Córsega, França 
A – Eles riscaram! 
P – E porque é que riscaram? 
A– Os que andam com sprays / são mal-educados. 
A – Porque não gostam daquela língua. 
(a professora explica que naquela ilha se falam duas línguas, o corso e o 
francês, referindo muito brevemente a história que levou à presença das 
duas línguas na paisagem) 
(…) 
A – Não concordavam e não queriam pertencer à França / queriam 
continuar a falar a língua deles. 
A: Não gostaram! 
 
(…) 
 
6.ª foto – Excerto de uma notícia 
P: (Explica a notícia) 
(Todos os alunos discordam da medida) 
P: Why? 
A3: Devemos tratar todas as línguas por igual. 
A: Pode ser a língua mais falada na Austrália (referindo-se ao inglês) 
P: Mas achas justo que fique destacada das outras? 
A: Também não. 
A7: Eu concordava / porque os outros países também falam inglês. 
(…) 
 

(transcrição de excertos realizados em aula observada, pela Professora 
Orientadora Ana Raquel Simões) 

 

 

 


