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Nota Introdutória 

 

 

Neste Portugal do séc. XXI, a diversidade Linguística e Cultural constitui uma 

realidade à qual não nos podemos alhear. 

Assim, numa Escola povoada de tensões, de distinta natureza, o ensino do Português 

como língua não materna tem vindo a aumentar a ansiedade dos docentes, no âmbito do 

seu ensino/aprendizagem. 

Os nossos governantes têm tentado dar algumas respostas que parecem não 

corresponder às expectativas dos professores. Todavia, não podem estes últimos esperar 

que tudo lhes seja oferecido de ―mão beijada‖. Devem, pelo contrário, investigar e 

conhecer teorias e metodologias que suportem as práticas em contexto pedagógico, 

tendendo sempre à sua melhoria. 

O nosso estudo, que veio tentar dar respostas a estas questões tão actuais e 

pertinentes, encontra-se organizado do modo que passamos a apresentar:  

 

A primeira parte aponta para as considerações teóricas e subdivide-se em quatro 

capítulos. No primeiro é efectuada uma breve súmula sobre os conceitos de 

comunicação, linguagem e língua, uma vez que estamos perante palavras-chave que vão 

acompanhar todo o desenvolvimento deste trabalho. No segundo capítulo, fazemos uma 

breve resenha histórica sobre a didáctica das línguas e identificamos quais os domínios 

que a compõem. Podemos, assim, apercebermo-nos de todos as modificações sofridas 

ao longo dos tempos. O capítulo III é inteiramente dedicado à abordagem dos termos 

LM, L2 e LE, inclusive das suas diferenças conceptuais e Epistemológicas. Com este, 

tentamos deitar por terra algumas das dúvidas/lacunas que possam eventualmente existir 

na delineação de fronteiras entre os termos L2 e LE, pois, na realidade, temos tendência 

a classificá-los como termos completivos um do outro. O capítulo IV remete para uma 

análise exaustiva dos termos aquisição e aprendizagem e enunciamos as diferenças 

conceptuais entre os mesmos. No que concerne à aprendizagem, desenvolvemos um 

sub-capítulo onde expomos o papel que o professor deverá assumir em todo e qualquer 

processo de ensino/aprendizagem. Este capítulo é de extrema importância, pois nele 

abordamos um dos objectivos fulcrais do nosso estudo, que se prende com a 

identificação e respectiva explicitação dos modelos de ensino/aprendizagem aplicados 

ao Português Segunda Língua. Terminamos o capítulo em questão com uma abordagem 
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à importância dos recursos materiais no processo de ensino/aprendizagem do Português 

Língua não Materna. 

 

Na segunda parte do trabalho é desenvolvido um projecto, que foi levado a cabo em 

algumas das Escolas do Concelho do Sabugal, cuja amostra é composta por 11 alunos, 

falantes de outras línguas, e respectivos professores de Português. Trata-se de uma 

amostra relativamente reduzida em temos quantitativos, mas, algo rica em termos 

qualitativos, uma vez que tivemos o prazer de colaborar com alunos de todos os níveis 

de ensino, oriundos de cinco países diferentes.  

 

 No final, propomos uma nota conclusiva, onde dissertamos acerca das respostas 

encontradas aliadas ao interesse para actividades futuras e rematamos com a 

bibliografia.    

 

 

Inserção do estudo na área da Metodologia/Didáctica das Línguas 

 

 

Sabemos actualmente que é primordial atribuir ao Português Língua Segunda uma 

importância fundamental. Efectivamente, é um problema que devasta as nossas escolas 

e concomitantemente os professores que se vêm obrigados a lidar com este tipo de 

situações. É tarefa da escola actual encontrar estratégias de adaptação aos modelos 

educativos disponíveis e às metodologias mais adequadas aos seus alunos. A escola só 

assim pode cumprir, de forma eficaz, as suas funções. Quando falamos em escola, 

dirigimo-nos também à figura do professor de línguas que, actualmente, não pode 

restringir-se às quatro paredes da sala de aula, não podendo o seu acto de ensinar  

cingir-se apenas às regras do uso da língua e às metodologias de ensino. Exige-se ao 

professor um conhecimento alargado da sociedade, sendo essencial que este aprenda a 

―enquadrar-se‖ em cada uma das situações. De facto, é muito importante que o 

professor que venha a trabalhar com alunos de Português Língua não Materna seja 

flexível e comporte um grande espírito de abertura, que seja dinâmico e goste de ir à 

descoberta. Falamos assim na, tão reconhecida, aprendizagem por descoberta.  

Ora, o ensino do Português como Língua Materna e como Língua não Materna não 

difere muito. O professor terá, obrigatoriamente, de conhecer conceitos e modelos 
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explicativos do acto da escrita e da oralidade numa perspectiva formal. Ao longo do 

estudo apresentamos e explicitamos os conceitos afins bem como os modelos que 

suportam as aprendizagens.  

Mediante o exposto a nossa dissertação enquadra-se na didáctica da língua, enquanto 

área específica do conhecimento que se serve dos modelos explicativos da 

aprendizagem da língua.   

 

 

Limitações do estudo 

 

Dada a complexidade que envolve a integração e aceitação por parte dos nossos 

alunos falantes de outras línguas e pela multiplicidade de factores e membros que 

intervêm nesse processo de socialização, qualquer abordagem assume, neste trabalho, 

uma espécie de questão em aberto. Assim, procurámos delimitar muito bem os aspectos 

a analisar, pois temos consciência das limitações que enfrentamos. No caso do nosso 

estudo, para além de outras, são fundamentalmente relacionadas com a forma como 

abordar e ―tratar‖ alunos com vivências diferentes, pertencentes a mundos diferentes e 

falando linguagens diferentes. Desta forma, torna-se difícil encontrarmos um 

receituário.  

Outra limitação que surgiu foi a questão temporal, ou seja, de quando abordar os 

professores desses mesmos alunos, uma vez que eles nos fizeram transparecer, apesar de 

toda a vontade em colaborar, uma enorme falta de tempo.  

Queremos de qualquer forma, deixar bem claro que as limitações resultam também 

do facto de ser muito mais fácil e cómodo lidar com crianças/jovens da nossa origem, 

do que com crianças cuja socialização foi distinta da nossa. Sobretudo, é necessário ter 

muita esperança, ser persistente e acreditar que os frutos colhidos nos dão a certeza de 

querermos, continuamente, investigar.  
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CAPÍTULO I 

 

1. Os conceitos de comunicação, linguagem e língua: breves considerações 

 

O estudo de qualquer fenómeno observável na realidade educativa passa, 

necessariamente, pelo esclarecimento do termo comunicação, na medida em que numa 

primeira acepção a comunicação compreende os instrumentos, métodos e instituições 

que permitem transmitir informações aos indivíduos ou aos grupos. De acordo com 

Sim-Sim (1998:21), a comunicação ―é o processo activo de troca de informação que 

envolve a codificação (ou formulação), a transmissão e a descodificação (ou 

compreensão) de uma mensagem entre dois, ou mais, intervenientes.‖ Por outras 

palavras, são elementos nucleares do acto educativo o (s) emissor (es), o (s) receptor 

(es) e a mensagem. Mas, não podemos desatender a três outros elementos que 

estabelecem o funcionamento da comunicação: o código, o canal e o contexto. É o 

código seleccionado que assegura a transmissão de conteúdos mentais, através da sua 

tradução simbólica em diferentes linguagens.  

Para que a comunicação linguística seja viável há necessidade de um emissor, o 

sujeito que fala, que produz frases, e de um receptor, o ouvinte. O que se transmite é a 

mensagem. Existe comunicação quando a mensagem do emissor é recebida como 

estímulo pelo receptor e este por sua vez se transforma em emissor e vice-versa. Assim, 

segundo Rebelo e Atalaia (2000:19), comunicar linguisticamente significa, portanto, 

transformar os conceitos dos falantes em sinais de um código, aceite pela comunidade 

onde se vive, e que são interpretados pelos ouvintes.  

 A transformação dos sinais do código em conceitos para serem apreendidos pelos 

ouvintes chama-se descodificação. Deste modo, o emissor organiza os pensamentos em 

conceitos, codifica esses mesmos conceitos em signos linguísticos e emite sons de 

forma fónica. A mensagem transmitida é formada por signos do código linguístico, 

articulados segundo regras próprias da língua (sintaxe). O receptor capta os sinais 

acústicos de modo organizado, descodifica esses sinais, reconhecendo os signos 

linguísticos e integra o seu significado nos próprios conceitos.  

Consultando um dicionário ou uma enciclopédia podemos observar, que comunicar é 

o mesmo que ―tornar comum‖, ―pôr em comum‖, transmitir a outro um determinado 

conceito que continua a ser igualmente nosso. Assim, se alguém disser que a televisão é 
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um meio de comunicação, não é o facto de esse alguém o exprimir que faz com que a 

ideia deixe de lhe pertencer, pelo contrário continua a pertencer-lhe, mas vai igualmente 

fazer parte do conhecimento daquele/a a quem o transmitiu. Foi, portanto, uma ideia que 

passou a ser comum aos dois. Se tivermos em conta que o interlocutor transmite 

progressivamente esse conceito a outros falantes, aperceber-nos-emos que o mesmo 

passará a fazer parte do conhecimento de muitos outros.  

Sendo assim, podemos dizer que comunicar é partilhar informação e conhecimentos 

variados e que todos nós quer queiramos quer não comunicamos. Por exemplo, quando 

assistimos a um acidente faz parte do nosso comportamento referirmo-nos verbalmente 

àquilo que os nossos olhos captaram. Por outro lado, o ser humano tem a tendência 

natural para apontar para aquilo que o impressionou. Neste caso, o gesto funciona como 

elemento auxiliar daquilo que motivou o acto de comunicação falada. Com esta 

reflexão, podemos dizer que não é apenas ao falar que estamos a comunicar, mas sim 

através de gestos, de manifestações do rosto e até mesmo do olhar. Aliás, por vezes 

basta um olhar para que o receptor compreenda a nossa mensagem.      

Em termos educativos, o sucesso na comunicação traduz-se na melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem, uma vez que este último pressupõe uma dimensão interactiva 

que se estabelece entre os seus intervenientes – o professor e o aluno. Assim, o ensino, 

nos últimos anos, tem sido vencido pela noção de que ―quanto mais saber é dado ao 

aluno na forma de um discurso acabado, abstractizante, menos ele participa na sua 

construção e menos se apropria dos instrumentos linguísticos que lhe permitam 

transformar os dados sensoriais da sua experiência concreta em pensamento conceptual‖ 

(Amor, 1993:9). O discurso pedagógico enquanto acto educativo, hoje em dia, coloca o 

aluno numa posição mais dinâmica e mais criadora, isto é, o aluno deixa de estar apenas 

numa posição de receptor passivo como no ensino tradicional e passa a ser ele próprio o 

produtor essencial dos seus conhecimentos. Deixou de ser um ensino unidireccional e 

com base na verticalidade para passar a um ensino interactivo, onde participam ambas 

as entidades do processo educativo. O aluno passou a ser um sujeito interpretativo que 

constrói o seu saber (Santos, 1987:612) e que assume algumas das responsabilidades 

discursivas que em tempos remotos caberiam ao professor, tais como: a formulação de 

hipóteses, de descrição de exercícios, de fornecimento e interpretação de instruções, 

entre outras. 
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Com isto pretende-se a promoção da autonomia do indivíduo e da construção 

colaborativa do saber. Como nos diz van Lier (1999), não existe nenhum tipo de ensino 

que possa forçar a aprendizagem, é o próprio aprendente que deve querer aprender. 

Num ambiente de sala de aula se o aluno for apenas um receptor dos conteúdos 

transmitidos pelo professor, a atenção prestada será mínima e consequentemente a 

produtividade também será fraca. Se, no entanto, ele possuir um papel construtivo, tal 

reflectir-se-á nas aprendizagens adquiridas. Um aprendente autónomo é aquele que é 

capaz de orientar as suas próprias aprendizagens, de seleccionar a informação essencial 

da informação supérflua e que sabe como e quando adquiri-la. Segundo Vieira (1997), é 

um aprendente que não se cinge apenas a dar respostas previsíveis às várias solicitações 

do professor, mas sim com intervenções das mais variadas e um desempenho mais 

notório na aula. O importante na educação escolar é levar o aluno a ser um sujeito 

criador, autónomo, capaz de ter consciência das suas capacidades e das suas limitações 

e de ser capaz de atribuir um significado e reflectir sobre as suas próprias 

aprendizagens.   

Já na década de 30 do século XX, Vygotsky defende a ideia de que a instrução 

escolar formal e sistemática exerce um papel fulcral na consciencialização dos 

aprendentes sobre a sua própria capacidade mental. Toda e qualquer construção de 

identidade de um ser humano ―terá sempre que passar por uma consciencialização de si, 

do outro, dos seus discursos, dos seus comportamentos e atitudes, isto é, das suas 

línguas e culturas‖ (Andrade, Leite & Martins, 2001:78). É num modelo educativo 

democrático, que tem como objectivo provocar a consciencialização, ―as línguas que 

aprendemos, com que contactamos serão sempre referências auto-construtivas do 

sujeito‖ (ibidem). 

   A arte da comunicação refere-se unicamente à sua acepção verbal: atenção 

auditiva, oratória, leitura e redacção, aspectos sobre cujos fundamentos insiste hoje em 

dia a pedagogia moderna. Quer isto dizer que a forma de comunicação mais elaborada é 

a que se processa através da linguagem verbal, que, no dizer de Antão (1993:7), é o 

―mais perfeito sistema jamais concebido e criado‖ que permite ―o poder criativo do 

raciocínio lógico.‖. 

A comunicação verbal entre o adulto e o pequeno falante tem um papel fulcral na 

fase de aprendizagem, que deve levar a criança a saber falar. Tal só se registará ouvindo 

constantemente o adulto que se ocupa dela quer no ambiente familiar quer na escola. 
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Por isso, é essencial a reunião colectiva com as crianças, o momento de linguagem-

comunicação. Trata-se de um grande valor afectivo, momento de pensamentos e de 

percepções comuns acerca de um determinado projecto, de um dado tema. Esta 

comunicação entre o educador e um grupo-classe estimula o desejo de falar, o prazer da 

actividade verbal e permite ao mesmo tempo uma prática de sociabilidade no seio do 

grupo. Trata-se do núcleo de toda a comunicação entre os homens e que, tendo como 

objectivo a comunicação ou exteriorização de ideias, de sensações, tenha como base a 

articulação das palavras. É o modo mais corrente e mais perfeito de nos exprimirmos.    

A linguagem verbal, enquanto elemento que está na base de formação de sociedades 

e da sua manutenção, é sem dúvida, a mais perfeita, susceptível de leituras e 

significação geralmente aceites por uma mesma comunidade. Conjunto de vocábulos, de 

normas gramaticais, podemos dizer como Saussure, ser o elemento disciplinador da 

linguagem, entendendo-se esta enquanto capacidade inata e instintiva. 

A linguagem tem uma dupla função: expressar e compreender a informação recebida. 

Esta dupla função permite comunicar, isto é, receber e integrar a mensagem e também 

transmiti-la. Para se entender o fenómeno da aprendizagem nos seus aspectos globais, é 

necessário gozar de conhecimentos sobre o desenvolvimento psíquico da criança, e além 

disso, ter em conta características individuais, ritmos de crescimento e conhecer o meio 

social em que vive. Sendo assim, é conveniente evocar os respectivos períodos e, assim, 

evidenciar aspectos que favoreçam as primeiras manifestações linguísticas e 

consequente progresso: Período sensorial-moral (período infantil), dos 0-18 meses: à 

medida que a criança, através do tacto, vai conhecendo o seu corpo, aos três meses 

verifica-se que é extremamente sensível à voz humana, demonstrando reacções 

positivas ou negativas, consoante o ritmo ou a entoação da fala ouvida. Neste período, o 

choro é o seu modo de comunicar, diferenciando daquilo que pretende comunicar: para 

exigir a presença da mãe, um incómodo, uma necessidade alimentar, entre outras. Aos 

cinco meses verifica-se um primeiro contacto, embora em espécie de brincadeira, com 

os mecanismos da fala, lábios e língua, chegando mesmo a produzir sons. Por volta dos 

seis meses, assiste-se à repetição constante dos próprios sons e também de sons alheios. 

Posto isto, a criança deve ser estimulada através da conversa do adulto. Entre os 12 e os 

18 meses já surgem sons articulados, palavras, que equivalem a uma mensagem; 

Período da 1ª infância, da inteligência representativa, dos 18 meses a 3-4 anos: a 

actividade mental da criança é principalmente imaginativa. O jogo é fundamental para 
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desenvolver a actividade material e psicológica. Através da linguagem alarga a sua 

comunicação com o ambiente familiar e social envolvente. Aos 3 anos domina, de uma 

forma geral, o sistema fonológico da língua, que abarca a produção de sons articulados e 

a discriminação auditiva dos fonemas; Período da 2ª infância, da inteligência pré-

operatória, dos 3-4 anos aos 6-7 anos: nesta etapa a criança desenvolve uma grande 

actividade, manifesta um interesse significativo pelo mundo objectivo que a rodeia, pela 

cor, pela forma e este interesse ajudá-la-á no desenvolvimento da linguagem, na 

«manipulação» dos elementos da língua. Se a criança tiver uma evolução sem 

impedimentos, por volta dos 5 anos possui umas estruturas sintácticas de base, que lhe 

servirão ao longo dos anos. Neste período, que coincide com a entrada na escola, 

acentuará a distinção entre sintaxe e semântica; Período da 3ª infância, da inteligência 

operatória, dos 6-7anos aos 10-11anos: a criança associa, interliga, dissocia, realiza 

acções mentais sem a necessidade de recorrer aos objectos. O pensamento ganha 

mobilidade crescente e aumenta a curiosidade intelectual. Em termos linguísticos, 

interroga, pretende a explicação de vários fenómenos. Tem necessidade de organizar os 

conhecimentos e de aperfeiçoar a aquisição do vocabulário; Período da pré-

adolescência, dos 10-11anos aos 14-15 anos: caracterizado pela realização de deduções 

e induções a partir de meras formulações verbais.   

Com isto, verificamos, portanto, que a aprendizagem da linguagem não é aspecto tão 

fácil como supomos, ou seja, exige empenho e vai progredindo e aperfeiçoando-se, à 

medida que são ultrapassadas as várias fases. No entanto, este evoluir não só precisa da 

intervenção do adulto como também da intervenção da educação para facilitar a 

«marcha» individual. Para Cunha & Cintra (2000:1), a linguagem é ―um conjunto 

complexo de processos-resultado de uma certa actividade psíquica profundamente 

determinada pela vida social – que torna possível a aquisição e o emprego concreto de 

uma língua qualquer‖. Os autores usam também o termo para designar o sistema de 

sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Logo que se atribua um 

valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem. À Linguística interessa 

particularmente uma espécie de linguagem, ou seja, a linguagem Humana. 

Consultando o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2005:5049), linguagem é 

―qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos 

convencionais, sonoros, gráficos, gestuais etc.‖. Martinet (1990/1:12) refere na edição 

portuguesa Elementos de Linguística Geral que ―na fala corrente «linguagem» designa 
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propriamente a faculdade de que os homens dispõem para se compreenderem por meios 

de signos vocais‖. Para Gardiner (1965), linguagem é tudo o que se determina pelas 

condições concretas da sua produção e pelas intenções do falante. Galisson & Coste 

(1983:445-446) explicam que o termo, num sentido lato, significa o ―meio de 

comunicação utilizado por uma comunidade humana ou animal para transmitir 

mensagens‖. Em termos pedagógicos, a ―linguagem é frequentemente sinónimo de 

«palavra» na sua acepção mais restrita e menos saussuriana, a saber «faculdade de 

falar». Todavia, como diz Kristeva (2003:20) ―não há linguagem, há linguagens‖, já 

que, enquanto a linguagem verbal é constituída por signos, outras linguagens há que, 

constituídas por sinais, são igualmente portadoras de sentido, embora mais vago, mais 

polissémico. É o caso da linguagem gestual, provavelmente a linguagem original do ser 

humano, numa altura em que a linguagem verbal seria incipiente, se tivermos em conta 

as perspectivas de Diderot e Condillac. 

Poderemos, deste modo, concluir que existem muitas formas de nos fazermos 

compreender e de sermos compreendidos sem que, para tanto, seja absolutamente 

necessário o uso da palavra. Estamos, pois, perante uma ideia de linguagem num 

sentido muito lato, perante um fenómeno global que é, em princípio, apenas atributo do 

Homem. Tendo em conta tudo aquilo que já foi referido, podemos também concluir que 

a liberdade de expressão e comunicação é uma condição necessária, mas não suficiente, 

para a aprendizagem da língua. Para uma criança que ainda frequente a escola, 

exprimir-se livremente tem que ver com o facto de se estabelecer uma relação com os 

outros. No que respeita à expressão verbal, para que tal seja possível é necessário um 

sistema que permita transmitir o que se pretende; ser compreendida; realizar uma troca.  

Contudo, a língua é um sistema de signos que exprimem ideias: os signos 

linguísticos que são formados por um significado (o sentido) e por um significante 

(representação de sons). O signo «cão», por exemplo, é uma unidade linguística onde se 

articulam o conceito e a imagem acústica. É a organização das unidades da língua, 

segundo estruturas e regras que lhe são características, que permite a comunicação entre 

membros da mesma comunidade linguística. Assim, ―uma língua é um instrumento de 

comunicação segundo o qual, de modo variável de comunidade para comunidade, se 

analisa a experiência humana em unidades providas de conteúdo semântico e de 

expressão fónica (…)‖ (Martinet, 1991:24). Quer isto dizer que devemos reservar o 
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termo língua para designar um instrumento de comunicação duplamente articulado e de 

manifestação vocal.  

O conceito de língua, tal como o de linguagem, é de difícil definição, embora 

aconteça que quando falamos em língua ninguém levante dúvidas. Isto porque falar da 

língua portuguesa, inglesa, francesa ou outra qualquer é um acto vulgar que ninguém 

questiona, uma vez que se tem a noção do objecto ao qual nos estamos a referir.  

Podemos verificar tal situação, por exemplo, quando o autor Langacker (1977:15) 

diz:  

 

―Acredita-se que haja três a cinco mil línguas faladas no mundo de 

hoje. É, contudo, difícil precisar esse número, por duas razoes, pelo 

menos. Em primeiro lugar não dispomos as informações volumosas e 

detalhadas de todas as partes do mundo das quais necessitamos para 

uma estimativa exacta. A segunda razão tem a ver com o próprio 

conceito de língua. Enquanto que temos uma ideia mal delineada e 

intuitiva do que significa o termo língua, os usos da língua são tais que, 

muitas vezes é extremamente difícil decidir quando o termo é bem 

empregado‖.      

     

Através da língua, os falantes de uma mesma comunidade linguística podem 

comunicar entre si, mas é de salientar que no interior de uma mesma língua há variações 

que se manifestam, tanto em termos de níveis (familiar, erudito, técnico, etc.) como 

também em termos de variações geográficas, como é o caso dos dialectos. São situações 

como estas que projectam o conceito de língua para um nível ideal, isto quando o 

conceito é entendido como um código comum a todos os falantes de uma mesma 

comunidade. Os diferentes dialectos e os diferentes usos da língua dão origem à 

diversificação, o que determina a formação de outros códigos que dão à língua uma 

dimensão de unidade e diversidade. Sendo assim, Saussure (1992:15) diz que ―a língua 

não se confunde com a linguagem, que é antes parte determinante e essencial da 

linguagem e que se diferencia dela, fundamentalmente, porque a linguagem não é 

classificável em nenhuma categoria de factos humanos, dado que não se sabe onde está 

a sua unidade‖. A língua é um princípio de classificação que desempenha o primeiro 

lugar de entre os factos da linguagem.     
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A língua possui uma dimensão convencional, ao passo que a linguagem verbal oral é, 

maioritariamente, marcada por uma dimensão natural. Com esta análise podemos referir 

que apesar da língua manter uma relação muito estreita e de interdependência com a 

linguagem, difere substancialmente da mesma. No entanto, seja qual for a forma de 

linguagem utilizada no momento da comunicação, os sujeitos pertencentes a esse grupo 

socorrem-se do mesmo código ou de códigos que são entendidos por todos os membros 

desse espaço. Por exemplo, a população do Norte e do Sul de Portugal, as comunidades 

surdas-mudas, a linguagem oral ou escrita recorrem à mesma língua, mas utilizando 

formas de linguagem diferentes. A língua depois de percebida como objecto bem 

definido nos factos da linguagem, diz Saussure (1992) não só é localizada num dado 

momento do circuito comunicativo, como também constitui a parte social da própria 

linguagem. Daí, que a linguagem não só tenha uma dimensão natural, como também 

compreenda uma dimensão social.  

Bicho (2003) afirma que língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de 

indivíduos. É o instrumento da comunicação, que pode ser fixado num dicionário ou 

numa gramática através  da escrita. É constituída por signos, que possuem um 

significante e um significado. O significante refere-se à expressão fónica ou escrita e o 

significado é o conceito ou ideia expresso pelo significante, ou seja: 

                                                         Signo 

 

     

Os signos linguísticos são palavras, mas também podem ser, por exemplo, letras ou 

até mesmo sinais de pontuação, já que estes também pertencem ao sistema gramatical 

da língua, têm uma representação gráfica ou fonética (significante) e têm um 

significado.    

Significante Significado 
+ 

↓ 

    SOL 

↓ 

→ Estrela central do sistema planetário 
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Os signos variam de língua para língua. Sol, sun e soleil representam a estrela central 

do sistema solar, mas em três línguas diferentes. Assim sendo, o significado mantém-se 

igual em todas elas, o que muda é o significante, pois cada língua possui o seu próprio 

código. Aquilo que une o significado ao significante é arbitrário, daí que o signo 

linguístico também o seja. A língua é a utilização social da faculdade da linguagem. Os 

homens são os únicos animais que possuem uma língua, ou seja, uma língua falada ou 

articulada. É o meio através do qual esses indivíduos concebem o mundo que os 

envolve.  

Durante muito tempo, a escola não se preocupou com a prática da oralidade, era 

como que esta fosse uma capacidade inata ao ser humano e não precisasse de ser 

trabalhada no ambiente escolar. Com isto, houve necessidade de se criar uma disciplina 

que esclarecesse como funciona a língua e quais os códigos que a compõem, o oral e o 

escrito. Esta disciplina de que se fala é a Linguística.  

Posto isto, podemos referir que a primeira manifestação linguística que surge no ser 

humano e que primeiro terá de ser desenvolvida é a língua falada, pois é a actividade 

oral que influi no pensamento humano e por conseguinte este influi no avanço da 

linguagem. O bom domínio da língua oral é o prelúdio para uma boa aprendizagem da 

escrita.    

Como dizem Rebelo & Atalaia (2000:25), ensinar a língua significa proporcionar à 

criança o conhecimento dos diferentes níveis: fonológico, sintáctico e semântico, e dos 

diferentes registos da linguagem usados de acordo com o meio social, o lugar, as 

circunstâncias, as relações entre as pessoas, ou seja, ―a língua é todo o sistema 

específico de signos articulados, que servem para transmitir mensagens humanas‖. 

(Gallisson & Coste, 1983:42). Os autores salientam a natureza social das línguas, 

quando afirmam que ela ―é partilhada por uma comunidade que admite as suas 

convenções, mas que pouco a pouco, as modifica; daí o seu carácter evolutivo‖. Jones 

(1984) defende que a língua é o meio pelo qual um indivíduo constrói as suas relações 

com os outros. Fonseca (1992:30) caracteriza a língua como o ―sistema modelizante 

primário do mundo‖, já que ―com ela cada falante constrói uma visão do mundo 

específica, em que às invariantes que respeitam ao homem em geral enquanto ser 

inteligente, livre e social, se congregam peculiaridades várias determinadas por factores 

complexos no âmbito de cada comunidade‖ (ibidem: 235). Para o autor, a língua não é 

apenas o instrumento, mas é, sobretudo, ―a raiz e o ponto de referência fundamental da 



Português Língua Não Materna: Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

 

 

15 

construção do conhecimento e do exercício das actividades culturais.‖ É por isso que 

―nela se contem e nela e por ela continuadamente se afirma e se renova, através da 

pluralidade dos discursos em que se actualiza, a memória cultural de cada comunidade‖ 

(ibidem:235).  

Amor (1993:8) refere que a língua é ―um fenómeno de natureza supra-individual, 

institucional, balanceado entre o obrigatório, a ―norma‖, e o possível, a ―variação‖.‖Para 

Andrews (1997), a língua é o que se encontra na base da construção das relações inter-

pessoais. É ela que ajuda a formar identidades e a unir nações, sociedades, 

comunidades, bairros e grupos; é também ela o principal meio de expressão de ideias e 

de conhecimento. Sendo assim, a língua é um sistema extremamente complexo, que se 

constitui num traço característico da cultura de cada povo e que possibilita a construção 

das relações inter-pessoais e a comunicação entre os membros de uma comunidade. 

Sim-Sim (1998:23) aponta algumas características comuns a todas as línguas existentes: 

todas as línguas ―são complexas, capazes de exprimir qualquer ideia‖, ―são mutáveis no 

tempo, portanto, passíveis de evolução‖, ―são compostas por unidades discretas e 

reguladas por regras‖ (ibidem:23). Em todas elas ―é possível expressar o passado, o 

presente, o futuro, a negação, a interrogação e a formulação de ordens‖ e em todas ―se 

constata a relação de arbitrariedade entre o som (e as cadeias de som) e o(s) 

significado(s) respectivo(s)‖ (ibidem:23), isto é, ―a língua é um sistema gramatical 

pertencente a um grupo de indivíduos. (…) a língua é o meio por que ela concebe o 

mundo que a cerca e sobre ele age‖. (Cunha & Cintra, 2000:1).      

     Consultando o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2005:5046), é-nos dito 

que a língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as 

combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como 

principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. Deste modo, e tendo 

em conta o estudo acima realizado acerca da problemática “O que é a língua?” 

podemos, com toda a convicção, referir qual a maneira de entender as coisas mais 

plausível. O autor Andrews, diz-nos que a língua é o factor determinante para 

estabelecer reciprocidade entre indivíduos e assim formar identidades, unir nações, 

sociedades e comunidades.         
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CAPÍTULO II 

 

1. A Didáctica das Línguas: Uma Perspectiva Histórica 

 

 

"A inauguração de um campo de estudos com esse nome (didáctica) 

tem uma característica que vai ser reencontrada na vida histórica da 

Didáctica: surge de uma crise e constitui um marco revolucionário e 

doutrinário no campo da Educação. Da nova disciplina espera-se 

reformas da Humanidade, já que deveria orientar educadores e destes, 

por sua vez, dependeria a formação das novas gerações. Justifica-se, 

assim, as muitas esperanças nela depositadas, acompanhadas, 

infelizmente, de outras tantas frustrações." 

Castro (1991:15) 

 

O ensino tem vindo a sofrer mudanças ao longo dos séculos. No entanto, a 

necessidade de se aprender novas línguas é muito remota. Daí que, na sequência desta 

precisão antiga, a Didáctica adquiriu grande importância ao longo dos séculos. Assim se 

justifica a antiguidade do vocábulo, tratando-se de uma palavra com raízes na Grécia 

Antiga, com o significado de ―arte‖ ou ―técnica de ensinar‖. Castro (2001) refere que a 

Didáctica foi usada e vivida antes de ser objecto de estudo, ou seja, de se constituir 

como uma ciência e de ser sistematizada no campo pedagógico. Por isso, o período que 

vai até ao século XVII denomina-a de ―Didáctica difusa‖, visto que se ensinava de uma 

forma intuitiva. Apesar disso, o autor refere que havia professores, como Sócrates que já 

praticava uma ―Didáctica implícita‖ na sua pedagogia, quando perguntava aos seus 

discentes se podia ensinar a virtude.  

Porém Germain (1993) ressalta que os primeiros indícios de ensino de uma L2 

surgem no ano 3000 a.c, época em que os Acadianos venceram os Sumérios. Os 

Acadianos aprenderam a leitura e a escrita do povo dos Sumérios, o que lhes dava 

acesso à cultura e à religião da época. Trata-se do primeiro vestígio de aprendizagem da 

LE, visto que a língua aprendida não era a língua usada pelos alunos no dia-a-dia (LM). 

Este povo não foi o único a procurar aprender a língua dos povos conquistados, pois os 

Romanos também o fizeram. Aprenderam o grego como L2. Nesta altura a língua e 

civilização gregas desfrutavam de grande renome. É ainda, neste século, que surgem os 

primeiros manuais de LE.  
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Mais tarde, no séc. IX a.c, na Gália, falava-se gaulês, mas em contrapartida nas 

escolas aprendia-se o latim. Riché (1979, citado por Cestaro, 2002) diz que os métodos 

utilizados no ensino do Latim, nas escolas, não mudaram muito ao longo dos séculos 

VII e VIII. Os textos religiosos funcionavam como pilar para o estudo da leitura e da 

gramática e no que concerne ao vocabulário era fundamental a memorização do léxico. 

Puren (1988, citado por Cestaro, 2002) salienta que, na Europa, durante a Idade Média, 

o Latim era uma língua de renome, era a língua da Igreja, da cultura e dos negócios.  

Mas, no século XVI, a Didáctica, segundo Saviani (1996, citado por Cestaro, 2002) 

sofreu grandes modificações e passou a exigir-se aos educadores o bilinguismo. Tinham 

que saber Latim (língua culta) e o vernáculo (língua popular - dependendo do país, o 

francês, o alemão, o inglês). Nesta sequência, o vernáculo, na oralidade, foi ganhando 

terreno ao Latim, o que levou à aprendizagem das línguas nativas nas escolas.  

Apesar da introdução de novas línguas (vernáculas), é o método de ensino do Latim 

que prevalece. Germain (1993, citado por Cestaro, 2002) afirma que face ao fracasso do 

método de ensino do latim, durante o século XVI, o pedagogo Yan Amos Komensky, 

Comenius, publica a ―Didáctica Magna‖, em 1638. Trata-se de uma obra de referência, 

onde é reconhecida a igualdade de todos perante o saber. Institui a Didáctica como a 

―arte de ensinar tudo a todos‖, uma espécie de sistema articulado de ensino. Comenius é 

o primeiro educador, do Ocidente, a interessar-se na relação ensino/aprendizagem e é o 

fundador da Didáctica das Línguas.  

O seu método tinha como preceitos ensinar tudo a todos; tudo o que se deve saber 

deve ser ensinado; o que se ensina deverá ser em contexto prático; deve ensinar-se de 

maneira directa e clara; ensinar a verdadeira natureza das coisas partindo das causas; os 

alunos devem ser motivados para a aprendizagem; a escola deveria proporcionar 

educação e instrução; o professor era guia e modelo do aluno; o ambiente escolar não 

podia ser perturbado pelo ambiente externo; este método devia ser implementado em 

todos os níveis de ensino. Comenius defende que há diferenças entre o ensinar e o 

aprender.  

A Didáctica, enquanto disciplina autónoma, continuou a ser alvo de modificações e, 

no século XVIII, ocorre a segunda revolução na história da Didáctica com Rousseau. 

Rousseau (1964, citado por Castro, 2001), centra a sua pedagogia na infância, na 

natureza da criança que na sua perspectiva é naturalmente boa, a sociedade é que a vai 

corrompendo. A pedagogia de Rousseau (1964, citado por Castro, 2001) assenta na 
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crença da bondade natural do Homem e apresenta-se como um processo natural em 

vários aspectos: no local onde é ministrado (sociedade); nos meios de que ser serve 

(contra os livros até aos 12 anos); nos objectivos que se propõe (aprender a ser Homem) 

e no suporte em que radica (hábitos). 

Segundo Rousseau (1964, citado por Rocha, 1988:44):  

 

―A educação vem-nos ou da natureza, ou dos homens, ou das coisas. O 

desenvolvimento interno das faculdades e órgãos constitui a educação 

pela natureza; o uso que desse desenvolvimento nos ensinam a fazer a 

educação que nos vem dos homens; a que adquirimos pela nossa 

experiência com os objectivos que nos afectam constitui a educação 

que nos vem das coisas.‖ 

 

Na primeira metade do século XIX, Herbart (citado por Rocha, 1988) pretende criar 

uma Pedagogia científica com base nos conhecimentos que tinha de Filosofia e 

Psicologia. Defende a ideia da ―educação pela instrução‖ e na obra com esse nome 

destaca o ―método dos passos formais‖. Este método definia cinco fases de orientação 

de uma lição: preparação dos alunos para o que vai ser ensinado; apresentação dos 

conteúdos com clareza; generalização do aprendido numa área a outras disciplinas e 

aplicação prática do que se aprendeu.  

Já no século XX (entre os anos 20 e 50), segundo Rocha (1988) entra em curso a 

Didáctica da Escola Nova com Dewey (1859- 1952) procurando romper com as 

concepções da Escola Tradicional. A criança passa a ser capaz de se adaptar a cada fase 

da sua vida. Surge assim a concepção do ―aprender fazendo‖, método experimental, 

dando-se especial importância aos jogos educativos. Castro (2002) realça que com 

Montessori (1870-1952), Decroly (1871-1932) e Clarapède (1873-1940), seguidores de 

Dewey e igualmente mentores da Escola Nova, institui-se o método funcionalista, 

―aprender com um fim em vista‖, ensino utilitário.   

Ainda no século XX, entre os anos 60 e 80, assiste-se à vertente ―tecnicista‖, método 

racional, objectivo e neutro, que centra o ensino nos conteúdos leccionados mediante o 

mesmo método a pensar num aluno médio-tipo, sem atender às alterações que surgem 

após o 25 de Abril com a massificação do ensino, não havendo cooperação entre 

docente e discente. Actualmente, existe essa cooperação, pois a Didáctica propicia os 
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processos de ensinar e também de aprender. O ensino é pensado e realizado na óptica do 

aluno, tendo em conta as diferenças individuais e com vista à sua autonomia.  

Apesar de todas as teorias pedagógicas que foram surgindo ao longo dos anos, Castro 

(2002) sustenta que a Didáctica, no final do século XX, oscila entre diferentes 

paradigmas, havendo diversas formas de interpretar o ensino. Nesse seguimento, 

Alarcão (1997) apresenta um conceito teórico que atribui à Didáctica três dimensões: 

Didáctica Investigativa (contemplada pelo trabalho do investigador no ensino), 

Didáctica Curricular (caracterizada pela formação curricular e pela formação inicial e 

contínua de professores) e Didáctica Profissional (caracterizada pela prática docente nas 

escolas). 

A forma como a escola, o ensino e o docente são perspectivados está relacionada 

com as mudanças sociais, políticas, económicas e culturais. As mudanças sociais 

condicionam a alteração das mentalidades e, por sua vez, as expectativas face à escola e  

aos docentes. Ao longo dos tempos, as teorias pedagógico-didácticas impostas pelas 

políticas educativas pretendem melhorar o sistema educativo, visando o sucesso 

educativo, através de projectos que contemplem a educação multicultural, uma realidade 

muito presente nas escolas de hoje. Para a concretização destes objectivos, é necessário 

uma formação específica por parte dos docentes, pois na sua formação inicial é 

preparado para trabalhar com um aluno modelo, o que, na maioria das vezes, não 

corresponde à realidade. A formação contínua deveria ser encaminhada no sentido de os 

preparar para a diversidade que o sistema educativo apresenta, nos dias de hoje, de 

Norte a Sul do país, para que se tornem culturalmente conscientes e pedagogicamente 

eficazes face a diferentes grupos de alunos. É, neste sentido, que surge a Didáctica 

Curricular defendida por Alarcão, em 1997.  

Esta formação dos docentes é urgente e importantíssima, pois o fenómeno da 

diversidade é uma realidade na escola há algumas décadas, desde o pré-escolar até ao 

ensino superior. Um professor do pré-escolar e do 1º ciclo poderá encontrar dentro da 

sua sala de aula, alunos de diversas faixas etárias e em níveis de ensino diferentes e 

deverá estimular a entreajuda e a aceitação do outro; aproveitar o que os psicólogos 

chamam de ―incidentes críticos‖ para prosseguir no processo de ensino-aprendizagem 

dentro e fora da sala de aula. Para o aproveitamento destes incidentes é, sem dúvida, 

importante que o professor mais do que transmitir conteúdos, se preocupe em escutar os 

alunos sobre os assuntos da aula. O professor tem de acreditar que todos os seus alunos, 
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independentemente das suas particularidades, são capazes de aprender. No processo de 

ensino também é muito importante que se faça uso da coerência, pois 

independentemente do método utilizado pelo docente, se ele for coerente e for ao 

encontro dos interesses dos seus alunos, gera resultados positivos. É, nesta perspectiva, 

que surge a Didáctica Profissional referida por Alarcão (1997).     
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2. Domínios da língua 

 

O estudo de fenómenos tão complexos como a linguagem e a língua exige uma 

demarcação formal dos seus domínios. Apesar de nenhum falante adquirir a linguagem 

de uma forma fragmentada e apesar de nenhum falante proceder, no momento da 

produção da linguagem, a uma segmentação da mesma nos seus elementos 

constituintes, o facto é que ―crescer linguisticamente é adquirir a mestria das regras de 

estrutura e uso que regulamentam a língua‖ (Sim-Sim, 1998:25). Tendo em conta esta 

análise, podemos referir que todo o falante deve usufruir de conhecimentos sólidos em 

todos os domínios da língua. Por outro lado, esta demarcação formal dos elementos que 

compõem a língua favorece o seu estudo. Não existe unanimidade quanto aos domínios 

a distinguir dentro do sistema linguístico. Daí, que sejam várias as perspectivas 

relativamente a esta questão. Vejamos, então, algumas: Herculano de Carvalho (1973, 

Tomo I) defende que existem dois grandes planos dentro da linguagem: o plano 

paradigmático (plano do sistema da língua, em que cada uma das unidades que o 

constitui estabelece ligações com todas as restantes unidades) e o plano sintagmático 

(plano da produção e, por isso, da extensão temporal ou cronológica). Estes dois planos 

devem ser estudados sob diferentes orientações: os significantes das palavras, que 

enquanto objectos materiais pertencem ao domínio da fonética, os seus significados 

encontram-se ligados aos domínios da gramática (que engloba a morfologia e a sintaxe), 

da lexicologia (referente à origem e formação de palavras) da semântica e da estilística. 

Cegala (1984) divide o estudo da língua em cinco áreas. Primeiramente, surge a área da 

fonética, por incidir sobre os aspectos sonoros da fala. O seu estudo abrange a produção, 

classificação e agrupamento dos fonemas; a correcta emissão e articulação das palavras 

a acentuação tónica das palavras (prosódia) e a apresentação gráfica dos fonemas ou a 

escrita correcta das palavras (ortografia). O estudo da estrutura, da formação, da flexão 

e das diferentes propriedades das várias classes de palavras situa-se no domínio da 

morfologia. Dentro da área da sintaxe, incluem-se os aspectos da linguagem, bem como 

a disposição/ordem e funções das palavras. A significação das palavras está associada à 

semântica da língua. Por fim, apresenta-se a estilística, que é a área responsável pelo 

lado estético e emocional da actividade linguística.       

Há quem entenda que os domínios de análise devem ser os seguintes: o léxico 

(conhecimento que o falante tem do significado das palavras), a pragmática 
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(conhecimentos imprescindíveis para que o falante produza e interprete 

comportamentos verbais que determinam os sentidos comunicativos em diferentes 

contextos), a semanto-sintaxe (conhecimentos necessários ao falante para seleccionar e 

combinar palavras que veiculem sentidos distintos) e a morfo-fonologia (conhecimentos 

do falante sobre as possibilidades combinatórias dos sons necessários à construção de 

unidades com significação), (Menyuk, 1988).    

Amor (1993:10) explica que, relativamente à língua, devem ser objectos de estudo 

diferentes planos e níveis. Os planos que a autora considera são o fonológico (―relativo 

aos mecanismos de identificação/produção de unidades correspondentes a classes de 

sons específicos‖), o gramatical ou morfo-sintáctico (―em que se procura captar as 

relações entre fonema, estrutura e função, na determinação de princípios e regras de 

selecção/organização a que obedecem as unidades significativas da língua‖) e o léxico-

semântico (―no qual se pretende o estudo das significações e a análise dos mecanismos e 

as regras que assistem à sua produção e transformação‖). Os níveis destacados são o 

pragmático e o sóciocomunicativo (―que se ocupa dos seus diferentes aspectos e 

estratégias que a língua permite concretizar e das consequentes transformações operadas 

no quadro interlocutório‖) e o discursivo-textual (que ―visa dar conta dos 

constrangimentos linguísticos e extra-linguísticos que (…) subdeterminam e configuram 

o discurso‖). Sim-Sim (1997, referida por Franco, reis & Gil, 2003) distingue quatro 

domínios linguísticos: o pragmático (referente às regras do uso da língua em diferentes 

contextos comunicativos), o fonológico (respeitante aos sons da língua e às suas 

combinações), o semântico (ligado à aquisição e utilização de novas palavras) e o 

morfo-sintáctico, que engloba a morfologia (respeitante às regras de formação e 

estrutura interna das palavras) e a sintaxe (referente às regras da organização das 

palavras em frases). Ferreira e Figueiredo (1999) repartem os aspectos do sistema 

linguístico pelos domínios da sintaxe, morfologia, léxico e ortografia. Cunha & Cintra 

(2000) consideram que o estudo sistemático da língua deve passar pelos seguintes 

domínios: fonética/fonologia, ortografia, morfologia e sintaxe.          
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CAPÍTULO III 

 

1.  Diferenças Conceptuais e Epistemológicas: LM, L2 e LE 

 

 

―Língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de 

indivíduos. Expressão da consciência de uma colectividade, a língua é 

o meio por que ela concebe o mundo que a cerca e sobre ele age. 

Utilização social da faculdade da linguagem, criação da sociedade, não 

pode ser imutável; ao contrário, tem de viver em perpétua evolução, 

paralela à do organismo social que a criou.‖ 

 

Cunha e Cintra (1991:1) 

 

 

Com a massificação do ensino, no pós 25 de Abril, e a noção do direito à educação, 

começam a surgir nas escolas crianças de diferentes classes sociais, económicas, 

culturais e linguísticas, com as mais diversas dificuldades e necessidades de actuação 

distintas. Assim sendo, surgem também várias manifestações do insucesso escolar e 

consequentemente a necessidade, por parte dos psicólogos, de tentar perceber as suas 

causas. A ambição de qualquer interveniente no processo educativo é o sucesso e para 

tal é necessário ministrar um ensino adequado, com qualidade e isso envolve a selecção 

e adaptação do currículo e dos métodos de ensino. Para tal, o professor deve perceber as 

características do processo de crescimento e desenvolvimento dos seus alunos.  

Apesar de todas estas actuações, o insucesso continua a ser um fenómeno constante 

no sistema educativo. Então é de questionar tudo o que envolve o processo de ensino-

aprendizagem principalmente em cenários onde a diversidade linguística é uma 

realidade. O que é um ensino ajustado? Quais os agentes promotores de 

sucesso/insucesso? Uma diversidade é uma causadora de insucesso? Porquê? Não será a 

multiculturalidade e a diversidade linguística uma mais valia para o ensino? Todas estas 

e outras questões poderiam ser colocadas porque o ensino/aprendizagem/educação é um 

aspecto muito importante e que poderá interferir no êxito/fracasso das gerações futuras.  

Devido ao fenómeno migratório, Portugal vive hoje uma realidade linguística 

diferente daquela que se vivia há décadas atrás: diversidade linguística e cultural. Assim 

sendo e face a esta situação, houve uma extrema necessidade de repensar a dinâmica da 

escola e de remodelar o processo de formação de professores. O objectivo seria obter 

uma melhor preparação para a realidade que o nosso país está a viver.   
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Trata-se da presença de alunos provenientes de vários pontos do Planeta, como dos 

PALOP, Europa de Leste, China, Brasil, Sérvia…, que têm como língua materna 

línguas diferentes, frequentando o mesmo espaço de aprendizagem e aprendendo os 

memos conteúdos.   

Torna-se assim evidente efectuar uma distinção entre LM, L2 e LE para, de certa 

forma, clarificar a posição que cada um estabelece com uma determinada língua.  
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1.1. Língua Materna 

 

―On apelle langue maternelle la langue en usage dans le pays dórigine 

du locuteur a acquise dès l`énfance, au cours e son apprentissage du 

langage.‖ 

 

Dubois et alli (1994:266) 

 

O ser humano é a única espécie biológica programada para adquirir os sistemas 

altamente complexos, estruturados e específicos que são as línguas naturais. Na 

realidade, os seres humanos adquirem espontaneamente, com incrível rapidez e 

uniformidade, a língua natural da comunidade em que passam os primeiros anos de vida 

– a sua língua materna – e usam-na criativamente como locutores, interlocutores e 

ouvintes. Quando se fala em língua materna toma-se como referência a língua que cada 

indivíduo aprende desde os primeiros dias de vida, a língua que identifica a sua 

comunidade de inserção, o seu espaço geográfico – político, a língua do seu país, etc. A 

língua materna é adquirida em meio familiar e usada em casa e entre pares. O conceito 

de língua na perspectiva Saussuriana remete para um sistema homogéneo que estrutura 

a fala, sendo esta a actualização da própria língua.   

LM é um conceito que apela a um outro, ao da língua da socialização que por 

definição transmite e interioriza na criança a mundividência de uma determinada 

sociedade, cujo principal transmissor é geralmente a família: língua nativa do sujeito 

que a foi adquirindo naturalmente ao longo da infância e sobre a qual ele possui 

intuições linguísticas quanto à forma e uso.
1
   

Maria José Grosso apresenta a língua materna como a ―língua da socialização‖
2
, da 

família, por extensão, do afecto. Contudo, o primeiro obstáculo prende-se precisamente 

com a sua limitação, dado tratar-se de um conceito muito ambíguo e de grande 

complexidade, e cujas fronteiras são difíceis de tratar. A definição apresentada assenta 

no ―sema afectivo‖, língua falada pela mãe ou pelo pai. Mas, tal definição pode ser 

dúbia em contextos onde coabitam mais de uma língua (casa, país). Outro sema, 

                                                   
1
 Mateus, M. H e M. F. Xavier, org. (1990:31). 

2
 Conferência apresentada por Maria José Grosso no 3º Congresso do Português Língua Não Materna, na 

ESE de Lisboa, 15-16 de Março de 2004.   
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geralmente apresentado, é o ―domínio‖, isto é, a língua que se domina melhor. No 

entanto, também este sema é facilmente destruído, visto o domínio de uma língua ser, 

por si, algo dinâmico e, consequentemente, não estático.  

Partindo, então, do princípio da não homogeneidade dentro do mesmo código 

linguístico, a definição de LM, mesmo em contextos monolingues, pode ser ambígua. 

Em contextos plurilingues é, com efeito, ainda mais complexa. Kochmann (1982) 

apresenta três semas: o afectivo, idioma falado por um dos progenitores, normalmente a 

mãe, o ideológico, idioma falado no país onde se nasceu e onde presumivelmente ainda 

se vive, e o de auto-designação, idioma a partir do qual aquele que o fala manifesta um 

sentimento de posse. Contudo, qualquer um destes semas pode suscitar algumas 

dúvidas. Mackey (1992) propôs três critérios para definição da lexia língua materna: 

primazia, a primeira língua aprendida e a primeira língua compreendida, domínio, a 

língua que se domina melhor, associação, pertença a um determinado grupo cultural ou 

étnico. Segundo Dabène (1994:9-27) há uma ―verdadeira constelação de noções‖ que 

estão por detrás do termo língua materna: Falar, que corresponde ao conjunto das 

potencialidades individuais de um sujeito e às práticas daí decorrentes; Língua 

reivindicada, que corresponde ao conjunto de atitudes e de representações de um sujeito 

ou grupo, face à língua como elemento de identidade e Língua descrita, que 

corresponde ao conjunto de instrumentos heurísticos de que dispõe o aprendente.  

De acordo com Gonçalves (2003:18); (“Língua e linguagem: conceitos, relações e 

implicações pedagógicas”), a criança aprende a sua língua materna desde o primeiro 

momento da sua existência. Digamos que a LM é a inserção do falante, a que utiliza 

para satisfazer as suas necessidades comunicativas. No fundo, o falante em língua 

materna é parte integrante da sua comunidade linguística, os elementos sócio-culturais e 

linguísticos vivem como que em simbiose. Para Sim-Sim (1998:25), considera-se língua 

materna de um indivíduo o ―sistema adquirido espontânea e naturalmente, e que 

identifica o sujeito com uma comunidade linguística‖. Ela ―é assim chamada porque é 

aprendida como primeiro instrumento de comunicação, desde a mais tenra idade e é 

utilizada no país de origem do sujeito falante.‖ (Galisson & Coste, 1983:442).  

A LM pode considerar-se, grosso modo, como a primeira língua que a criança 

aprende. Mills e Mills (1993) referem que a LM envolve uma diversidade de 

significados, inclusivamente a língua que a criança fala, a língua usada no contexto 

familiar, a língua em que o falante possui mais competências, a língua da comunidade a 
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que o falante pertence. Segundo Xavier et alli (1990:31), a LM é ―a língua nativa do 

sujeito que a adquiriu naturalmente ao longo da infância e sobre a qual possui intuições 

linguísticas, quanto à forma e quanto ao uso‖. Nos casos em que a criança é educada por 

pais (ou outras pessoas) que falem línguas diferentes, é possível a aquisição de duas 

línguas simultaneamente, sendo ambas consideradas LM. Configura-se, então, uma 

situação de bilinguismo.   

A expressão LM provém da noção de que as mães eram as únicas a educar os filhos 

nos primeiros anos de vida, fazendo com que a língua da mãe fosse a primeira a ser 

assimilada pela criança e condicionando o seu aparelho fonador àquele sistema 

linguístico. Gee (1991, citado por Sim-Sim, 1995), refere que a LM pode ser designada 

por ―o discurso primário‖ adquirido no seio familiar. Assim, a LM é aquela que a 

criança descobre nos primeiros anos de vida assimila, de algum modo, ao seu espaço 

geográfico e social.    

Embora a LM seja a língua de socialização, ou seja, a língua que cada sujeito falante 

aprende em contacto com a família, desde os primórdios da sua existência, dentro desta 

língua existem variantes. Estas variantes podem ter origens diferentes, nomeadamente 

sociais, geográficas, individuais, como é o caso dos dialectos, da gíria e dos idiolectos. 

Mas tal, à primeira vista, não acarreta dificuldades. Os problemas começam a aparecer 

quando a criança ingressa na escola e começa a aprender a ler e a escrever. A razão para 

tais problemas é que a LM, ao nível da comunicação verbal, possui um nível de 

abrangência muito lato, que perde depois ao iniciar a língua escrita. Com isto podemos 

verificar que a escola não contempla as variantes da língua, toma como referência a 

língua nacional e as crianças que têm como LM uma variante dessa língua vão ter de 

assimilar uma nova língua, a língua da escola. É neste âmbito que se considera tratar-se 

de bilinguismo escolar.  

Quando uma criança possui como LM uma variante da língua de referência da 

escola, esta não deve ser renegada para segundo plano, como se se tratasse de 

manifestações linguísticas inferiores. Isto porque, a LM de cada criança é o veículo 

privilegiado de acesso a outros saberes, inclusive a língua de referência da escola, 

devendo, por isso, ser o ponto de partida para as restantes aprendizagens se 

desenvolverem. Normalmente, tem-se o hábito de insistir em corrigir a pronúncia dos 

alunos para que tais não tenham dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita ―é 

lugar comum insistir em que se deve corrigir a pronúncia dos alunos para evitar 
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dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita […] Sustentaremos uma tese 

contrária: a suposta pronúncia correcta ignora as variantes dialectais, impõe a norma da 

fala da classe dominante e, ao fazê-lo, introduz um conceito ideológico desde o próprio 

início da aprendizagem da leitura‖ (Ferreiro & Teberosky, (1986:23), mas uma 

diferença dialectal não é defeito de pronúncia nem de linguagem, e por isso mesmo, não 

pode ser corrigido. A correcção, no sentido da desvalorização de um modo diferente de 

usar a língua, só pode ter reflexos na auto-estima e na capacidade de desempenho das 

crianças. Digamos que a sua LM é como que anulada, e isso significa anular essa 

mesma criança. Ao contrário do que os sistemas educativos aprovam, as diferenças 

dialectais podem ser potenciadoras de aprendizagem, contudo essa realidade está longe 

de ser percebida e de ser aplicada. Sendo assim, a educação bilingue é uma forma de 

responder às dimensões multilinguais e multiculturais de uma mesma língua. Mas a 

realidade das dimensões mutilinguais dentro de uma língua não é problema exclusivo 

do sistema educativo português, pelo contrário, outros países como a França e a 

Espanha, por exemplo, deparam-se com uma situação muito mais complexa que a 

nossa. A par destas dimensões multilinguais da LM estão as dimensões multiculturais. 

Então, aos diferentes modos e usos de uma mesma língua estão ligados modos 

diferentes de perceber a realidade: as motivações, os valores, os costumes, os rituais, as 

relações sociais e familiares, enfim, tudo o que faz parte da cultura de um povo tem um 

vínculo à sua língua. Quer isto dizer que, à diversidade linguística, corresponde uma 

diversidade cultural, até porque a língua é uma parte essencial da cultura: ―La 

conscience de parler une même langue est également un facteur d´unité linguistique et 

culturelle‖ (Cup, 1991:55).   

Assim, quando falamos em respeito pelas realidades regionais e locais estamos a 

falar do património cultural desses grupos, numa perspectiva de intercâmbio entre as 

diferentes culturas. É devido a questões como a desenvolvida anteriormente que se torna 

difícil uma definição precisa de língua materna, visto não existir acordo teórico total 

sobre a natureza da própria linguagem no ser humano.  

Quanto a esta questão Schiffrin (1995) explica que existem duas posições distintas, 

enraizadas em dois grandes paradigmas linguísticos: o formalista e o funcionalista. Os 

formalistas estudam a língua como sendo um sistema autónomo e vêem a linguagem 

como um fenómeno mental. Estes estudiosos defendem a ideia de que todos os 

universais linguísticos provêm da hereditariedade linguística. No lado oposto, 



Português Língua Não Materna: Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

 

 

29 

encontramos os funcionalistas, que estudam a língua na relação que estabelece com a 

sua função social. Os defensores deste paradigma declaram que os universais 

linguísticos derivam da universalidade de usos que a sociedade humana atribui à 

linguagem.  

De uma forma mais simples, podemos considerar que o funcionalismo se rege por 

dois princípios básicos: a linguagem assume funções exteriores ao sistema linguístico e 

essas funções influenciam na organização interna do sistema linguístico. O formalismo, 

por sua vez, apesar de reconhecer a possibilidade da existência de funções sociais da 

linguagem, afirma que estas não influenciam em nada a sua organização interna. 

Littlewood (1984) refere que o estudo da linguagem é dominado, no séc. XX, por duas 

grandes teorias de aprendizagem: o comportamentalismo e o cognitivismo. Na corrente 

comportamentalista merece especial relevo Skinner que, no final da década de 50, 

difunde a ideia de que a linguagem não é mais do que uma das formas do 

comportamento humano, e, como tal, é apreendida num método de formação de hábitos. 

Os cognitivistas defendem a ideia de que é através da criatividade, isto é, da 

possibilidade de os falantes compreenderem e produzirem um número infinito de 

enunciados que se prova que a linguagem não é um simples comportamento verbal 

aprendido. É no âmbito desta teoria que ganha evidência o nome de Chomsky com a 

criação do termo ―Language Acquisition Device‖ para descrever a capacidade inata do 

ser humano para a aquisição da sua LM. 

Com isto podemos concluir que a aquisição da linguagem é um processo contínuo na 

vida do ser humano, iniciando-se na infância e prolongando-se ao longo de toda a vida. 

A aquisição da linguagem ―é, provavelmente o mais impressionante empreendimento 

que o ser humano realiza durante a infância‖ pela ―rapidez com que a criança se 

apropria da língua natural da sua comunidade‖ e pela ― universalidade patente nos 

principais marcos de desenvolvimento linguístico‖ (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 

1997:44).  

Existem factos comuns no processo de aquisição e desenvolvimento da língua 

materna por todas as crianças (à excepção daquelas que revelam patologias no 

desenvolvimento psíquico e mental), independentemente do seu país de origem. Assim, 

todas as crianças demonstram a capacidade de adquirir a sua LM e todas elas assimilam 

com sucesso esse sistema complexo. De acordo com Sim-Sim, Duarte & Ferraz (1997) 

a aquisição da LM processa-se da seguinte forma: no início da vida, a criança procede a 
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uma aquisição de ordem fonológica, que começa por um simples palreio e riso e que se 

vai complexificando até chegar à produção de sílabas já entoadas e de primeiras 

palavras (por volta dos nove/14 meses). Por volta dos três anos de idade, os 

conhecimentos no domínio articulatório já permitem à criança reconhecer os sons da sua 

língua, e, aos quatro/cinco anos, a criança adquire por completo todos os sons.  

A produção frásica e a estruturação frásica são antecedidas pela compreensão lexical 

e semântica. A velocidade de absorção de novas palavras é extremamente elevada no 

período compreendido entre a produção da primeira palavra e os cinco-seis anos de vida 

(idade de entrada na escola). O que determina o campo lexical da criança nesta altura é 

o ambiente linguístico em que ela se insere. É apenas por volta de um ano e meio de 

idade que a criança começa a manifestar conhecimentos ligados à estruturação frásica. 

No entanto, os padrões típicos da língua em causa já são observáveis na altura em que a 

criança começa a produzir as primeiras sequências de duas palavras.  

Por volta dos cinco-seis anos de idade, a aquisição da linguagem já atinge níveis 

significativos em todos os seus domínios, embora o processo, sendo um projecto de 

vida, se encontre longe de estar terminado. É na escola que o desenvolvimento da 

linguagem da criança ganha benefícios substanciais, uma vez que é aí que ela se vê 

exposta a estruturas linguísticas de complexidade crescente. A sintaxe e a gramática 

estão integradas paulatinamente dentro deste processo de aprendizagem. Leiria (2005) 

refere que a LM é aquela, cuja gramática, a criança adquire até aos cinco anos de idade 

e que vai aprofundando e estruturando indo ao encontro do código linguístico dos 

adultos da comunidade a que pertence. Assim, ainda na perspectiva de Leiria (2005), a 

LNM engloba todas as outras situações, nomadamente as situações de L2 e LE. No 

decorrer desta visão, Crystal (1997) faz a distinção de ―língua mãe‖ ou ―primeira 

língua‖ de outra qualquer adquirida posteriormente. Desta forma, determinar a LM de 

um indivíduo é um processo muito complexo e que exige a análise de factores de ordem 

cronológica, política, social e afectiva. Factores que, alguns autores, consideram como 

fundamentais na identificação da LM de um determinada pessoa. Kochmann (citado por 

Ançã, 1999) aponta três níveis essenciais para a identificação da LM de um falante. São 

eles o nível afectivo (língua de pelo menos um dos progenitores), o nível ideológico 

(idioma do país onde nasceu e onde presumivelmente vive) e a auto-designação (língua 

pela qual se manifesta um sentimento de posse).  
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Mackey (citado por Ançã, 1999) afasta-se da teoria do autor citado anteriormente, 

apresentando critérios diferentes para a identificação da LM. Dá relevo ao princípio da 

primazia (primeira língua aprendida e compreendida), o princípio do domínio (língua 

que o utilizador domina melhor) e o princípio da associação (língua pertencente ao 

grupo a que se pertence).  

Osório e Rebelo (no prelo)
3
 contemplam as teorias dos dois autores anteriormente 

enunciados.  

 

―(...) temos a importância de uma componente afectiva que 

corresponde, em grande medida, à língua falada pelos progenitores 

o falante; a vertente ideológica que respeita ao idioma falado no 

país onde se nasceu e onde, provavelmente, se vive; o nível de 

auto-designação que tem a ver com o idioma a partir do qual 

aquele que o fala manifesta um sentimento de posse; o princípio da 

primazia que determina a primeira língua aprendida e 

compreendida e, por fim, o âmbito dessa associação‖.  

 

Com tudo o que foi referido, podemos concluir que, de facto, é quase impossível 

chegar a uma noção de LM unívoca, dado que a situação varia com as épocas e com as 

áreas geográficas. Contudo, no contexto português europeu, apesar dos diferentes 

dialectos (na acepção de Cintra, 1983)
4
, há unicidade linguística e intercompreensão 

entre falantes. Em termos linguísticos, a comunidade a que pertencemos é, sem 

equívocos, unilingue e o português a LM deste país, apesar das outras comunidades 

linguísticas que connosco vivem e convivem. A escola deveria contemplar as variações 

dialectais e não excluí-las, apostando numa integração/inclusão multilingue e 

multicultural, dentro de uma comunidade com o mesmo sistema linguístico e cultural, 

pois o importante é que a comunicação se efective para conduzir a novas aprendizagens. 

Num processo de ensino-aprendizagem de um determinado código linguístico é 

importante a aquisição simultânea dos valores culturais a ele inerentes.
5
 A LM servirá 

                                                   
3
 Artigo, gentilmente, cedido pelos autores. 

4
 Dialectos galegos, portugueses setentrionais, portugueses centro-meridionais, insulares, 

transfronteiriços, leoneses – com destaque para o mirandês, reconhecido oficialmente. 
5
 Há uma quantidade imensa de provérbios populares e expressões idiomáticas que têm de ser 

interpretadas à luz do contexto cultural de uma determinada língua.  
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de plataforma para o processo de ensino-aprendizagem de uma outra língua, seja L2 ou 

LE, uma vez que será sempre o ponto de referência, o suporte de comparação.  
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  1.2. Língua Segunda 

 

―La Langue seconde est la langue don l´usage est acquis à une étape de 

la avie ultérieure à l´apprentissage de la langue première, maternelle.‖  

 

Dubois et alli (1994:417) 

 

Se nos debruçarmos sobre a população que frequenta as nossas escolas, deparamo-

nos com um número elevado de estudantes de diferentes nacionalidades, sobretudo de 

origem africana, o que demonstra a diversidade
6
 de línguas e culturas presentes nas 

nossas aulas. No entanto, essa diversidade poderá tornar-se um obstáculo ao sucesso da 

língua na escola. Sendo o português, um veículo de acesso a saberes académicos, e não 

possuindo esses alunos um domínio satisfatório em língua portuguesa, nem trazendo de 

casa uma bagagem linguística que lhes permita um manuseamento equilibrado da 

língua, eles serão penalizados em todas as disciplinas. Além do mais, a própria LM, 

tendo sido adquirida em meio familiar e sendo usada apenas em casa e entre pares, não 

apresenta bases que permitam uma consciencialização sobre ela, nem a possibilidade de 

estabelecer pontes com a língua que agora se aprende na escola, isto é, a língua 

portuguesa.  

O conceito de língua na perspectiva de Saussure remete para um sistema homogéneo 

que estrutura a fala, sendo esta a actualização da própria língua. Tendo em conta os 

critérios sociolinguísticos, a língua é um conjunto de subsistemas e variantes 

linguísticas com certas particularidades. A este conceito de ―língua-única‖ sucede um 

outro: o de ―língua-variedades‖. Neste conceito estão incluídas as variantes, os lectos 

(dialectos, sociolectos e cronolectos) e os registos (elaborado, corrente e familiar). Este 

conceito vai ao encontro da lusofonia. O sistema de comunicação linguístico-cultural, 

tendo em conta as suas particularidades linguísticas, geográficas, sociais, dos vários 

povos que a utilizam, como LM ou como L2. Segundo o dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, lusofonia (2005:6014) é ―o conjunto daqueles que falam o português como 

língua materna ou não; o conjunto de países que têm o português como língua oficial ou 

dominante.‖ A lusofonia abrange, além de Portugal, os países de colonização 

portuguesa, tais como: Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc. É este fenómeno 

                                                   
6
 A conotação da palavra diversidade é sempre entendida como positiva e sinónimo de ―riqueza‖. 
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de diversidade linguística, isto é, proveniências regionais, nacionais e culturais 

diferentes em situação escolar que nos leva a falar em L2 e LE. O termo ― L2‖ surge, 

por vezes, como sinónimo de LE. L2 é definida como uma língua de natureza não 

materna (é aqui que encontra o domínio da LE), mas com um estatuto particular: ou é 

reconhecida como oficial em países bilingues ou plurilingues, nos quais as línguas 

maternas ainda não estão suficientemente descritas (PALOP) ou ainda, com certos 

privilégios, em comunidades multilingues, sendo essa língua uma das línguas oficiais do 

país – por exemplo, o francês na Suíça.   

A delimitação dos campos da L2 e da LE começa a ganhar sentido quando se pensa 

na descolonização dos países africanos, do retorno dos portugueses e dos seus 

descendentes da Europa Comunitária ou da América, e ainda dos vários grupos étnicos e 

culturais, que por razões diversas, vivem em Portugal.  

Deste modo, surgem duas definições, uma cronológica e outra institucional: a 

primeira assenta em critérios psicolinguísticos e tem que ver com a ordem pela qual a 

língua é adquirida, isto é, L2, língua adquirida em segundo lugar, a seguir à materna. A 

segunda definição, baseada em critérios sociolinguísticos, aponta para uma língua 

internacional, que recobre as funções sociais consideradas oficiais, num dado país 

(Ngalasso, 1992). Também com o objectivo de delimitar estes dois conceitos, Ellis 

(1994) vai ao encontro dos parâmetros referidos pelo autor acima mencionado. É na 

direcção destas duas definições que os espaços da L2 e da LE se separam. O estatuto da 

língua é o principal aspecto a considerar: L2, oficial e escolar, enquanto que LE está 

ligada apenas ao espaço da aula de língua. Deste aspecto, resultam uma série de factores 

de afastamento da L2 da LE (imersão, contexto, motivações, finalidades de 

aprendizagem da língua), cruzando-se, assim, o espaço da L2 com o da LM.   

Baquer (1998) atribui à L2 um carácter institucional (reconhecimento como língua 

oficial por um país ou Estado), sócio-cultural (língua socialmente aceite) e técnico (tem 

um estatuto, funções e critérios sociológicos próprios). São quatro as funções atribuídas 

pelo autor à L2: uma função vernácula (utilização da língua como sendo a primeira), 

uma função veicular (utilização da língua como meio de comunicação diário), uma 

função nacionalizadora (utilização como língua de unificação territorial por um 

determinado país ou Estado) e uma função mítica (parte simbólica da língua, por ser 

usada na sua forma oral e escrita como meio de acesso a todo o tipo de informação e ser 

factor condicionante de progresso da comunidade). São, igualmente quatro, os critérios 
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sociológicos atribuídos pelo autor à L2: o modo de aquisição (familiar e/ou escolar), o 

grau de mestria (frequência de utilização e variedade dos registos, níveis de língua 

utilizados), valor simbólico (identificação com a língua na perspectiva do sujeito 

falante) e o contexto (regularidade ou intensidade da imersão linguística).      

Stern (1983) explica que o termo L2 surgiu no final da década de 50 do século XX 

para distinguir todas as línguas dominadas pelo falante, para além da sua primeira 

língua. Depois disso, o uso das designações L2 e LE tem sido empregue para fazer 

menção a todas as línguas, que não sejam a LM. Este estudioso refere, igualmente, que 

o que diferencia uma L2 de uma LE são os objectivos e os processos subjacentes à sua 

aprendizagem.   

Deste modo, a aprendizagem de uma L2 processa-se de um modo simples e natural, 

isto porque o falante está inserido num ambiente em que é utilizada, sendo, por 

exemplo, uma das línguas oficiais do país. Uma L2 é aquela que é adquirida no meio 

natural da sua produção e que, em junção com a LM, se torna num instrumento de 

comunicação. Ao contrário, uma LE é a que se adquire através de instrução e que não é 

utilizada pelo falante em situações diárias (klein, 1986). Em 1989, Vroman afirmava 

que uma língua segunda é aquela que o indivíduo aprende por se tratar de uma língua 

falada no seu país. Para Ança (2004)
7
 , os conceitos de L2 e LE surgem em continuum e 

não em oposição, havendo espaços de aproximação e de afastamento. Assim, há zonas 

de aproximação com intercepção entre LM e L2, relativamente aos contextos de 

utilização, escolares e sociais, afastando-se estes espaços da LE, onde os contextos de 

utilização são mais restritos. A LE é, então, falada quase exclusivamente no âmbito da 

aula de língua (estrangeira), não sendo, portanto, partilhada pela realidade circundante. 

Nesta conformidade, as finalidades das línguas fazem aproximar novamente a LM e a 

L2, no que se refere à integração social, aprendizagem escolar e acesso ao saber. Por 

outro lado, L2 e LE cruzam-se, no que respeita à natureza, isto porque ambas são 

línguas de natureza não materna para o aprendente.  

Sob a designação de LNM, é possível ainda encontrar a L2, cuja interpretação tem 

sido ligeiramente alterada conforme as épocas e os autores, realçando-se, em L2, a 

ordem de aquisição para fins comunicativos, o contexto de imersão linguística, a língua 

de escolarização (sendo também, politicamente, língua oficial).  

                                                   
7
 Comentário da conferência apresentada por Maria José Grosso no 3º Congresso de Português Língua 

Não Materna, na ESE de Lisboa, 15-16 de Março de 2004.   
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Ellis (1994) afasta-se da teoria de Ançã (1999) ao considerar que L2 é qualquer 

língua adquirida depois da LM, podendo ser entendida como L2 uma segunda, terceira 

ou quarta línguas adquiridas (podendo ser falada no país do falante ou simplesmente 

aprendida na escola). Segundo o autor, L2 designa apenas o meio através do qual se 

aprende uma outra língua que não a Materna, seja dentro ou fora da Escola. Richards 

(1987, citado por Leiria, 1999), tem uma opinião semelhante quando refere que L2 é o 

termo cada vez mais utilizado em Linguística Aplicada para designar a aprendizagem de 

uma língua adquirida depois da primeira, independentemente do estatuto dessa língua 

em relação ao aprendente ou ao país onde é ensinada.  

Na sequência da teoria de Chomsky, vários grupos de autores têm-se mostrado 

favoráveis à utilização da LM como veículo da aprendizagem da LE renegando a 

separação e adoptando uma posição baseada na analogia L1=L2, sem qualquer 

salvaguarda dos elementos que constituem a diferença: ―Dans l’acte éducatif, la langue 

maternelle est considerée le filtre obligé de tous les apprentissages, et à ce titre 

rehabilité‖ (Galisson, 1980:59).  

De acordo com Ançã (1999), a aquisição de uma L2 processa-se de uma forma 

natural, porque o sujeito falante está inserido no contexto de imersão linguística. Stern 

(1983, citado por Leiria, 1999:1) salienta que ―o termo LS classifica a aprendizagem e o 

uso de uma língua não-nativa dentro de fronteiras territoriais em que ela possui um 

função reconhecida.‖ L2 é com frequência uma língua oficial, necessária para participar 

na vida política e económica do Estado. Crystal (1997), à semelhança de Stern, refere 

que L2 é uma língua não-nativa, sendo usada para fins de comunicação, como por 

exemplo, pelo governo ou na escola. Bussman (1996) define L2 como aquela que é 

reconhecida num país ou num Estado e que é usada apenas por um grupo de falantes, 

como o catalão, o basco e o galego em Espanha. Por seu lado lado, Klein (1989) define 

L2 como aquela que, tal como a LM, é utilizada como meio de comunicação e é 

adquirida no meio em que é falada. No entanto, Leiria (2005) associa L2 a uma LNM 

dentro dos limites territoriais, em que ela não tem uma função reconhecida, como é o 

caso de algumas línguas oficiais em África.  

 Apesar das diferenças existentes, numa sociedade marcada pelo multilinguismo e 

por falantes plurilingues, é extremamente difícil demarcar fronteiras estanques entre LM 

e LNM. As ligações estabelecidas entre LM e LNM são resultado de uma realidade 

híbrida dificilmente rotulada (veja-se, como exemplo, em contexto multilingue, o 
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falante que sofre dois processos de socialização, a língua da socialização primária, no 

domínio privado, ao longo da infância, e a língua da socialização secundária que 

decorre em todos os domínios de comunicação). 

É precisamente a reflexão pedagógica sobre como ensinar uma competência de 

comunicação que tem trazido a debate a articulação entre LM e LNM e que tem vindo a 

ser acentuada, actualmente, pela emergência de uma competência plurilingue e 

pluricultural, à qual o falante recorre para comunicar. De acordo com o Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001: 189), esta competência 

―promove também a tomada de consciência linguística e comunicativa, ou seja, activa 

as estratégias metacognitivas que permitem aos actores sociais tornarem-se mais 

conscientes e dominarem as suas formas espontâneas de lidar com as tarefas, em 

particular, a sua dimensão linguística‖. Neste contexto, podemos dizer que melhorar a 

aprendizagem das línguas passa pela reflexão da aprendizagem e pela tomada de 

consciência do funcionamento da própria língua.   

Depois de realizada uma análise exaustiva sobre o conceito de L2, é importante 

clarificar o que se entende por português L2. Numa primeira acepção parece ser um 

termo bastante simplista, mas no entanto possui um campo de actuação demasiado lato, 

contendo situações muito diversas. Ançã, (2003)
8
 refere algumas situações singulares de 

português L2: Português - língua das raízes; Português - língua de acolhimento; 

Português - língua oficial e Português - língua da resistência. O primeiro tipo de 

Português L2, a língua das raízes, diz respeito à língua falada pela comunidade 

portuguesa espalhada pelo mundo. O segundo tipo identificado é a língua de 

acolhimento. Quer isto dizer que a diversificada população que Portugal tem recebido 

nas últimas décadas tem merecido a atenção dos governantes na sua integração. Assim 

sendo, o Ministério da educação fez publicar no Decreto-Lei nº 6 de 2001, de 18 de 

Janeiro, o artigo 8º: ―As escolas devem proporcionar actividades curriculares 

específicas para a aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua aos alunos 

cuja língua materna não seja o português‖. O terceiro caso em referência, língua oficial, 

abrange os cinco países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 

S. Tomé e Príncipe. Por último, língua da resistência, contempla o português em Timor-

Leste, enquanto resistência ao domínio Indonésio.  

                                                   
8
 Ançã, Maria Helena (2003). ―O ensino da língua portuguesa na construção de memórias‖.  
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De entre todas as situações enunciadas por Ançã (2003), a que tem uma presença 

mais forte neste trabalho é o segundo tipo: a língua de acolhimento, isto porque o 

grande desafio é repensar o papel da Língua Portuguesa na sociedade e na escola, onde 

a diversidade linguística e cultural se faz sentir.  

Segundo Osório e Rebelo (no prelo)
9
 ―em Portugal a fim de evitar confrontos 

científicos entre os contornos epistemológicos de Português Língua Segunda e 

Português Língua Estrangeira, os investigadores têm optado pela designação de 

Português Língua Não Materna‖. No entanto, estes autores defendem que a 

terminologia de Português L2/LE ― defendida por Meyer, [é] muito mais consistente e 

esclarecedora‖
10

, dada a realidade que temos em Portugal. Apresentam, como exemplo, 

uma situação semelhante à descrita: em Portugal temos muitos alunos recém-chegados 

de outros países, como por exemplo da Ucrânia, que têm como LM o ucraniano e estão 

actualmente a aprender o português em contexto de imersão, funcionando assim como 

língua de comunicação, língua oficial e língua escolar e é usada em alternativa ao 

ucraniano, sua LM. O mesmo acontece com as crianças portuguesas, cujos pais 

emigram para outros países, onde aprenderão uma nova língua, a língua do país onde 

vivem, em contexto de imersão, sendo usada como língua de comunicação e em 

alternativa ao português, sua LM.    

O que podemos concluir de todas as posições teóricas abordadas é que devemos 

considerar como L2 aquela que seja adquirida pelo falante em contexto natural do seu 

uso, à semelhança do que acontece com a LM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9
 Artigo, gentilmente, cedido pelos autores.  

10
 Artigo, gentilmente, cedido pelos autores.  
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1.3.   Língua Estrangeira 

 

“O PLE, relativamente ao aprendente, consiste num sistema 

linguístico, em princípio totalmente novo, isto é desconhecido, com o 

qual o falante em causa não teve, a diversos níveis, qualquer relação de 

―convívio linguístico‖ e atrever-me-ia, a dizer, contacto ―cultural‖. 

 

Osório (2008:144) 

 

Segundo Gonçalves (2003)
11

 a LE é uma língua de aspiração que leva o sujeito 

falante a ter de aprender a passar da sua comunidade linguística de inserção para a 

comunidade linguística de aspiração. Quer isto dizer que o indivíduo passa a fazer parte 

de um grupo da sala de aula. É, uma vez mais de referir, Ançã (1999), apresentando a 

autora a LE como a língua adquirida em contexto de sala de aula. Segundo Osório e 

Rebelo (no prelo)
12

 para a aprendizagem de uma LE, por ser uma língua de outro país 

que não a do aprendente é necessário uma instrução formal, recurso a materiais que 

compensem a ausência do contexto de imersão linguística. A aprendizagem de uma LE 

apresenta motivações e finalidades diferentes das de LM e de L2. Osório (2008) 

acrescenta ainda dados, referindo que uma LE é uma língua desconhecida do 

aprendente, quer no domínio linguístico quer cultural. Na perspectiva de Crystal (1997), 

LE é qualquer língua que não seja nativa nesse país, ensinada na escola e sem estatuto 

no meio de comunicação mais usual desse país. O autor salienta também que a distinção 

que muitos dos autores fazem entre L2 e LE assenta nos objectivos, métodos de ensino 

e nos níveis de aprendizagem estabelecidos para cada uma delas. Stern (1983, citado por 

Leiria, 1999) aproxima-se de Crystal, referindo que o termo LE classifica a 

aprendizagem e o uso em espaços onde essa língua não tem qualquer estatuto 

sociopolítico. Trata-se de uma língua que pode ser aprendida em espaços muito 

distantes daqueles onde é falada, com recurso ao ensino-formal e, frequentemente, com 

professores não-nativos.    

                                                   
11

 ―O ensino precoce de uma língua estrangeira no 1º ciclo do ensino básico como factor de sucesso da 

aprendizagem da língua materna”. Coimbra: Instituto politécnico, 2003.  
12

 Artigo, gentilmente, cedido pelos autores.  
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 Vroman (1989) salienta que uma LE é uma língua diferente da língua da sociedade, 

onde o indivíduo está inserido. De acordo com esta perspectiva, Stern (1983, citado por 

Leiria, 1999) refere que o termo ―estrangeira‖ pode implicar a definição da relação que 

o aprendente estabelece com a língua que para ele é nova e desconhecida. Para Klein 

(1986) uma LE é a que se adquire através de instrução e que não é utilizada pelo falante 

em situações diárias. Tomatis (1991) refere que LE é toda a língua que não seja a 

própria. Bussman (1996) vai ao encontro desta esta teoria, definindo LE como toda a 

língua oficialmente não reconhecida num país ou Estado. Leiria (2005) refere que LE é 

aquela que não tem estatuto sociopolítico dentro de um país, tendo uma aprendizagem e 

uso diferente dos de L2 e LM. Como exemplo, temos os alunos recém-chegados a 

Portugal, para quem o português é uma língua desconhecida. A LE pode ser aprendida 

em locais muito distantes daqueles em que é falada, com recurso ao ensino formal 

(como é o caso do Inglês, Francês e Espanhol em Portugal). Klein (1989) apresenta uma 

visão semelhante ao definir LE como aquela que não é aprendida no meio de uso 

habitual e que não é usada como meio de comunicação no dia-a-dia pelo falante.   

Para Ançã (2004)
13

, os conceitos de L2 e LE surgem em continuum e não em 

oposição, havendo espaços de aproximação e de afastamento. Assim, há zonas de 

aproximação com intercepção entre LM e L2, relativamente aos contextos de utilização, 

escolares e sociais, afastando-se estes espaços da LE, onde os contextos de utilização 

são mais restritos. A LE é, então, falada quase exclusivamente no âmbito da aula de 

língua (estrangeira), não sendo, portanto, partilhada pela realidade circundante. Em 

conformidade, as finalidades das línguas fazem aproximar novamente a LM e a L2, no 

que se refere à integração social, aprendizagem escolar e acesso ao saber. Por outro 

lado, L2 e LE cruzam-se, no que respeita à natureza, isto porque ambas são línguas de 

natureza não materna para o aprendente.  

As definições apresentadas para L2 e LE são diversas, ora aproximando-se, ora 

afastando-se. No entanto, conclui-se que apesar das semelhanças que possam existir 

entre ambas, afastam-nas o contexto de imersão linguística, a motivação, as funções e 

finalidades que estabelecem a relação do indivíduo com a língua em causa. Uma LE 

será sempre uma língua distinta da língua da sociedade, onde o sujeito falante está 

inserido. O processo de aquisição de uma LE envolve o aprendente e a situação de 

                                                   
13

 Comentário da conferência apresentada por Maria José Grosso no 3º Congresso de Português Língua 

Não Materna, na ESE de Lisboa, 15-16 de Março de 2004.   
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aprendizagem por se tratar de uma língua e cultura desconhecidas. Este processo activa 

estratégias metacognitivas
14

, que decorrem da reflexão acerca do funcionamento da 

língua em estudo e também sobre o funcionamento da própria língua, conduzindo a uma 

competência plurilingue e pluricultural, que serve de base ao falante para comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14

 Metacognição tem o sentido de conhecimento ou reflexão sobre o processo de conhecimento.  
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2. Noção de Bilinguismo 

 

A noção de L2 liga-se directamente à noção de bilinguismo. Quando falamos em 

bilinguismo entramos num campo pouco claro dado que o conceito tem várias acepções. 

Os bilinguismos, nuns casos, emergem de situações sociopolíticas, geográficas, etc., 

tratando-se de bilinguismos que surgem da própria dinâmica da História. Noutras 

situações, surge um outro tipo de bilinguismo que tem origem em formas organizadas, 

pensadas e com objectivos bem definidos. Trata-se, neste último caso, do bilinguismo 

escolar. Assim, quando falamos de uma criança cuja LM não é a língua do país de 

acolhimento, estamos face a um problema que espera resposta, dado que as 

aprendizagens escolares são feitas da utilização de uma língua que o aprendente não 

domina, mas que terá que aprender. Neste caso, o insucesso escolar pode surgir como 

resultado dessa situação, se a escola não adoptar medidas que respondam à diversidade 

populacional que a frequenta. Quando abordamos o bilinguismo escolar, situamo-nos 

numa perspectiva diferente face aos outros tipos de bilinguismo. Daí, que alguns 

autores, como por exemplo, Bouton (1977) o prefira chamar de bilingualidade. O autor 

diferencia o bilinguismo surgido por condicionantes impostas por qualquer razão 

histórica do bilinguismo adquirido intencionalmente em contexto escolar.  

O conceito de bilinguismo é, de facto, bastante difícil de definir e goza de uma 

imprecisão semântica que pode levar a ideias erradas se não se tomarem algumas 

precauções. Assim sendo, podemos falar de bilinguismo quando nos referimos a um 

espaço geográfico que utiliza duas línguas para constituir o espaço sócio-linguístico de 

pertença de duas comunidades diferentes; podemos falar também de bilinguismo 

quando nos referimos a uma pessoa que vive num espaço geográfico, cuja língua é 

diferente da sua (caso dos emigrantes); podemos ainda falar de bilinguismo quando nos 

referimos a um espaço geográfico, onde a língua oficial não é a LM dos nativos (caso 

dos países colonizados).  

Segundo Bouton (1977:50), ―pode-se viver numa situação sóciopolítica de 

bilinguismo sem que por isso se seja bilingue. Inversamente, pode-se ser bilingue fora 

de qualquer contexto sóciopolítico de bilinguismo‖. A definição de ―bilingue‖, segundo 

o mesmo autor, poderia ser o estado daquele/a que se serve correntemente de duas 

línguas para comunicar com outrem devido à situação sóciopolítica do seu ambiente de 

origem ou de adopção. Se repararmos, o autor sugere uma hipótese de definição quando 
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diz poderia ser. Esta posição revela a dificuldade em se definir o conceito de 

bilinguismo e tal vai persistir até ao momento em que se distinga bilinguismo de 

bilingualidade, considerando que este último conceito diz respeito ao ensino-

aprendizagem de uma LE na escola.  

No entanto, esta distinção não é feita de forma unânime, isto é, não é consensual 

entre todos os autores, como é o caso de Frias (1992). Para a autora, o conceito tem um 

sentido muito mais abrangente, chegando, mesmo, a englobar o indivíduo que fala dois 

dialectos da mesma língua desde que se trate de variedades autónomas. Para Cohen 

(1991), os bilingues são todas as pessoas que pensam em duas línguas, assim o conceito 

de bilinguismo é muito mais restrito e exigente. Há outros autores que definem os 

bilingues como sendo aqueles que possuem pelo menos uma das capacidades 

linguísticas, ainda que em grau mínimo (MacNamara, 1967). No outro extremo da 

escala, os bilingues têm sido definidos como aqueles que revelam completo domínio de 

duas línguas distintas sem interferência dos dois processos linguísticos ou que têm 

controlo semelhante ao do nativo em duas ou mais línguas. Um falante bilingue é aquele 

―que é fluente no uso de duas línguas, seja porque esteve exposto a ambas desde o 

nascimento, seja porque a partir de um certo momento (…) teve que funcionar noutra 

língua (…) que não a língua materna inicial‖ (Sim-Sim, 1998: 221). 

De uma maneira geral, os falantes bilingues, em situação de bilinguismo bem 

conseguida, possuem vantagens cognitivas sobre falantes monolingues, principalmente 

no que concerne ao meta-processamento da informação linguística e cognitiva 

(cf.ibidem). Por outro lado, quando a situação de bilinguismo não é conseguida na sua 

perfeição, ou seja, quando o conhecimento que o falante tem das duas línguas é 

imperfeito, o falar bilingue caracteriza-se por uma mistura de dois códigos, traduzindo-

se, assim, numa forma de expressão mista (Carreira, 1989). Quando as entidades 

linguísticas são transferidas de um sistema para outro sem sofrerem alterações 

marcadas, estamos perante situações de alternâncias de códigos; quando são 

modificadas de um modo mais profundo, falamos em decalques, interferências ou 

variantes de contacto (Py, 1992).  

Um falante bilingue não possui forçosamente o mesmo grau de competência nas duas 

línguas que domina. Podemos, então, considerar diferentes níveis de bilinguismo. 

Assim sendo, torna-se interessante observar as explicações dadas por alguns autores. 
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Hornby (1977) faz a distinção entre os bilingues ―dominantes‖ (indivíduos 

totalmente competentes nas duas línguas) dos bilingues ―balanceados‖ (indivíduos que 

revelam um domínio melhor de uma das línguas que utilizam, não sendo, portanto, a sua 

competência equivalente nas duas). De acordo com Lambert (1977) há que distinguir 

bilingues ―aditivos‖ de ―subtractivos‖. Os bilingues aditivos são aqueles que têm um 

domínio equivalente das duas línguas que falam. Os bilingues subtractivos são os que 

dominam duas línguas, mas que reconhecem que uma delas tem um prestígio mais 

elevado do que a outra. São os casos dos falantes pertencentes a minorias linguísticas. 

Skutnabb-Kangas (1984) distingue os bilingues ―naturais‖, que são aqueles que 

adquirem a língua segunda em contexto natural e não formal dos bilingues ―escolares‖, 

que adquirem a sua língua segunda num contexto formal e institucional.  

Toda esta problemática em torno do conceito de bilinguismo não significa que se 

trate de um fenómeno novo, pelo contrário, as situações de bilinguismo sempre 

existiram, a diversidade de situações e as constantes metamorfoses sociais, políticas, etc 

é que têm vindo a originar uma maior preocupação a nível da investigação, devido ao 

impacto e às responsabilidades que trazem à educação.  

Assim, nos finais do século XIX e inícios do século XX, o bilinguismo era entendido 

como situação de desvantagem relativamente à aprendizagem. Era um pólo negativo 

para a situação monolingue. Nas últimas décadas do presente século é que o 

bilinguismo tem sido valorizado e considerado como um potencial recurso que oferece 

mais valia às restantes aprendizagens. Ainda na primeira metade do século XX, autores 

como, por exemplo, Maisonny atribuíam ao bilinguismo a gaguez ou o seu 

favorecimento. É certo que no que concerne a certas situações, o bilinguismo pode 

causar dificuldades de aprendizagem se a escola permanecer estática (monolingue e 

monocultural), dado que a população não o é, mas não é lícito afirmar que se trata de 

uma patologia, como alguns autores lhe atribuíram.  

A educação bilingue, nos dias de hoje, tornou-se num tema muito discutível, 

desenvolvendo-se por todos os países da Europa, pelos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa, etc. Podemos assim afirmar que as vantagens do bilinguismo 

parecem estar a ser reconhecidas, ainda que de formas diversas, conforme os autores, 

valorizando um aspecto ou outro (―As línguas-mãe dos alunos são recursos valorosos 

quer para a escola quer para a comunidade. Os alunos que falam mais do que uma 

língua devem ver o seu bilinguismo apreciado, devem sentir-se confiantes quando 
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falam, ouvem e lêem a sua própria língua») - adaptado de Massey, 1991:, citado por 

Cardoso, 1996:53.   

O bilinguismo e, fundamentalmente, o ensino precoce de uma LE oferece uma larga 

gama de situações privilegiadas de interacções sociais (conhecimento de culturas, 

modos de comunicar, de pensar, crianças que como elas brincam, jogam, conversam, 

manifestam desejos, opiniões, interesses, etc.). Trata-se de um enriquecimento ao nível 

da reestruturação do ―eu‖, ou seja, do desenvolvimento social e cognitivo. A 

compreensão do ―outro‖, do mundo que o rodeia e do mundo mais longínquo consolida-

se, à medida que o respeito por valores culturais, étnico-linguísticos se vai construindo. 

Parece, pois, lícito afirmar-se que o facto de a criança lidar desde cedo com outras 

formas de cultura e de viver, manipulando, em simultâneo, dois sistemas linguísticos 

oferece-lhe uma flexibilidade mental que interactua no desenvolvimento do nível de 

abstracção, de generalização, de criatividade, isto é, de capacidades que são 

aproveitadas para outras aprendizagens curriculares. O bilinguismo escolar, 

nomeadamente, o ensino precoce de uma LE, pode ainda ter outras potencialidades ao 

nível do desenvolvimento global da criança. As primeiras aprendizagens formais devem 

seguir orientações metodológicas globalizantes e actividades de carácter lúdico 

diversificadas. Assim, a aprendizagem da LE, integrada nesta metodologia, não só 

contribui para a aprendizagem de outras matérias curriculares como também recebe 

destas elementos potenciadores e facilitadores das aprendizagens.  

Com isto, podemos dizer que o intercâmbio de línguas e culturas consolida-se cada 

vez mais e o cidadão europeu vai-se transformando no cidadão multicultural e 

multilingue. A educação constitui o campo mais sensível a tais transformações, devendo 

os sistemas educativos adaptar-se às novas realidades, renovando os seus currículos de 

forma a contemplar matérias até então inexistentes ou dispensáveis. É nesta perspectiva 

que a expansão do ensino das línguas vivas se torna cada vez mais evidente, tornando-se 

extensivo a todos os países, alargando os limites temporais de aprendizagem, iniciando-

se a aprendizagem de uma LE cada vez mais cedo, reformulando objectivos e 

conteúdos, diversificando actividades, métodos, estratégias e materiais. O ensino 

precoce de uma ou mais LE`s tornou-se, assim, um facto generalizado, com maior 

impacto nuns países do que noutros. O ensino de uma LE faz parte, actualmente, dos 

currículos do ensino primário, e nos países em que os currículos não o contemplam a 
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sua estrutura goza de uma flexibilidade em termos de abertura às realidades regionais e 

locais que permitem às escolas poder fazê-lo, como é o caso de Portugal.   

Tais transformações reflectem-se, também, ao nível da formação de professores, quer 

na formação inicial, quer na formação contínua. O professor europeu actual e futuro é, 

necessariamente, um professor multicultural e multilingue.   

Defendida por uns, contestada por outros, a educação bilingue assume um estatuto 

cada vez mais sólido, é uma realidade que ninguém pode desconhecer e porque é já uma 

realidade irreversível deverá merecer, dos responsáveis, a maior atenção, de forma a 

potenciar os seus efeitos ao nível das restantes aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças. Perceber o que melhora e como melhora, a estes níveis, é um objectivo que 

não se pode perder de vista, correndo-se o risco de, à custa de uma aprendizagem se 

sacrificarem outras não menos importantes para a vida escolar e profissional dos jovens. 

Queremos com isto clarificar que ensino precoce de uma língua estrangeira sim, mas 

saber quando e como introduzir esse ensino, já que generalizar idades e metodologias 

seria indesejável.  

Se há autores que defendem o ensino de uma segunda língua o mais cedo possível, 

outros há que alertam para alguns perigos defendendo os modelos de educação bilingue 

que seguem uma sequência na aprendizagem (LM-LE), podendo esta usufruir das 

competências da primeira. Contudo, quer se trate de um modelo, quer se trate de outro, 

parece não haver dúvidas que a educação bilingue é percebida, actualmente, como um 

recurso potenciador do desenvolvimento e da aprendizagem, expandindo-se cada vez 

mais por todos os espaços geográficos, nomeadamente os europeus e os de língua 

oficial portuguesa.  
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Capítulo IV 

Aquisição e aprendizagem: Diferenças Conceptuais 

1. Aquisição 

 

O Conselho da Europa (2001) refere que o termo aquisição e aprendizagem podem 

ser usados em termos gerais e também de uma forma específica. A abordagem 

apresentada pelo Conselho da Europa está relacionada com a Psicolinguística. A 

aquisição tem que ver com um conhecimento não orientado e com a utilização de uma 

língua não materna pela ligação directa à língua e participação directa em actos de 

comunicação.  

Apesar das concepções provenientes do Conselho da Europa que afastam aquisição e 

aprendizagem, é usual, em contexto escolar, em Didáctica das Línguas, a utilização dos 

dois termos como expressões sinónimas, até porque em alguns Dicionários Gerais de 

Língua Portuguesa são apresentados como termos sinónimos. No entanto, no decorrer 

dos anos, vários autores se debruçaram sobre a conceptualização teórica destes dois 

termos.   

Vygotsky (1979) associa o termo aquisição à Língua Materna. A criança adquire 

inconscientemente os aspectos mais simples da fala e os aspectos gramaticais mais 

complexos, sem se aperceber dos aspectos formais. Ringhom (1987) relaciona aquisição 

com a apreensão natural de uma língua no meio em que é falada. krashen (1981) 

aproxima-se de Vigotsky, considerando a aquisição da língua como um processo 

subconsciente, por exposição natural do falante. Littlewood (1984) segue a mesma linha 

teórica ao assimilar o conceito de aquisição ao processo subconsciente de absorção de 

uma língua. Klein (1989) distancia-se um pouco dos autores anteriormente focados, 

fazendo alusão a dois tipos de aquisição no processo de assimilação da LM: a aquisição 

não-guiada, que diz respeito à aquisição da língua de uma forma natural, sem controle 

exterior, na medida em que se realiza em interacção com a sociedade; a aquisição 

guiada, em que todo o processo é controlado, acompanhado e avaliado, conduzindo a 

um processo de aprendizagem. Amor (1993) refere que a aquisição de uma língua é 

feita de forma intuitiva, implícita e íntima, com um objectivo funcional e influenciada 

socialmente. Sim-Sim (1995) caracteriza a aquisição como uma apropriação 

subconsciente de um sistema linguístico pelo contacto natural sem ter existido um 

contacto formal. Oxford (1999) defende a ideia de que deve haver continuidade entre 
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ambos os conceitos, pois ambos são necessários para conduzir ao aperfeiçoamento 

linguístico.  

O termo aquisição de uma L2 refere-se ao processo de desenvolvimento de 

competência gramatical e comunicativa numa segunda língua. É utilizado para designar 

qualquer língua aprendida depois da LM, independentemente do contexto de 

aprendizagem (Madeira, 2008). A autora refere também que, actualmente, o principal 

objectivo de ASL é investigar o desenvolvimento linguístico dos falantes não-nativos, 

reconhecendo os factores que o influenciam, bem como descrever e explicitar as 

propriedades que caracterizam as suas gramáticas.  

Madeira (2008: 191) refere que a aquisição é 

 

 ―definida como um processo passivo e não-consciente, que resulta na 

criação de um sistema de conhecimento implícito da gramática da L2; 

ou seja, adquire-se conhecimento de propriedades gramaticais 

abstractas que estão subjacentes à língua a que os aprendentes estão 

expostos‖.  

 

A aquisição pressupõe uma relação interactiva entre mecanismos cognitivos, 

linguísticos ou não, e os dados linguísticos com os quais se constrói o conhecimento do 

sujeito falante. Como Gregg (1989:16) afirma, a aquisição corresponde a ―some sort of 

change in the organism resulting from its interaction with the environment‖. Desta 

forma, verifica-se uma grande tendência para considerar o processo de aprendizagem da 

LM como um processo de aquisição, o que não se verifica em relação à língua não-

materna.  

Krashen (1981, 1982, 1994) refere que os adultos dispõem de dois processos distintos 

através dos quais podem desenvolver conhecimentos na L2: o de aquisição (processo 

sub-consciente), que ocorre quando os aprendentes usam informalmente a língua com 

fins comunicativos e que desemboca na construção de um conhecimento implícito da 

gramática da L2; e aprendizagem (processo consciente), que implica atenção à forma da 

parte do aprendente e que conduz ao conhecimento explícito das regras da gramática. 

Apesar das críticas efectuadas ao modelo apresentado por Krashen, constitui a 

primeira tentativa, no âmbito da ciência da ASL, de construir um modelo da interacção 

das capacidades mentais com os dados linguísticos no processo de aquisição da L2.  
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Zobl (1995) defende a existência de dois processos diferentes, que resultam em dois 

processos de conhecimento com características distintas. Segundo o mesmo autor, ao 

contrário da aprendizagem formal, aquisição é um processo uniforme, que não muda de 

acordo com o aprendente em causa. Schwartz (1986, 1993) sugere também uma 

distinção entre o conhecimento implícito (competência linguística do aprendente,) e o 

conhecimento explícito (resultado da aprendizagem formal, em que intervêm 

mecanismos cognitivos gerais). Porém, Schwartz assume que este pode desempenhar 

um papel importante na produção e compreensão da linguagem.  

O modelo da Gramática Universal, formulado por Chomsky apresenta uma outra 

perspectiva que assume que a aquisição da linguagem é orientada por princípios 

mentais. Defende-se que os seres humanos têm mecanismos biológicos destinados para 

a aquisição da linguagem, ou seja, uma faculdade inata, tal como Krashen também 

adoptou para o seu modelo.  

Verifica-se um ligeiro consenso ao considerar a aquisição e aprendizagem como dois 

processos distintos, sendo o primeiro um processo inconsciente e intuitivo, através de 

um contacto natural à língua em contexto social e familiar e o segundo um premeditado, 

consciente e explícito, dado que existe um esforço do falante, o recurso ao ensino 

formal em contexto de sala de aula. No entanto, mesmo face à evidência de que o 

desenvolvimento da LM e da L2 são dois processos distintos, alguns autores continuam 

a defender que também se deve falar em aquisição no caso da L2. Consideram que, 

apesar das notórias diferenças que distinguem os dois processos, há também algumas 

semelhanças importantes: sistematicidade, nos dois processos ocorrem erros ou desvios 

sistemáticos, comuns a diferentes classes de aprendentes; ordens naturais de aquisição, 

os dois processos caracterizam-se pela existência de estádios de desenvolvimento 

comuns a todos os aprendentes; criatividade, quer na LM como na L2 os aprendentes 

exigem um comportamento linguístico ―criativo‖.   
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2. Aprendizagem 

 

O termo aprendizagem é associado à apropriação consciente de uma língua. O 

recurso ao ensino de uma língua estrangeira é antecipadamente planeado e propositado. 

Trata-se de um ensino feito de forma consciente, exigindo um papel activo na 

aprendizagem por parte do falante, quer nos aspectos mais simples, quer nos aspectos 

gramaticais (Vygotsky, 1979). Segundo o autor o sucesso na aprendizagem de uma 

língua depende, em parte, da competência linguística (aquisição) do falante na LM. O 

processo de learning/acquisition de uma LE ou L2 não deve ser isolado de 

conhecimentos culturais, pois facilitam a absorção de conceitos abstractos.  

 De acordo com o guia do Professor de Língua Portuguesa da Fundação Calouste 

Gulbenkian (1991:3) a ―eficácia da aprendizagem é medida, principalmente, pela 

quantidade e pela qualidade dos conhecimentos adquiridos‖. Na mesma linha de 

pensamento, encontra-se o autor Ringhom (1987) que relaciona a aprendizagem com a 

apreensão que resulta do estudo formal, dentro do contexto de sala de aula.  

Krashen (1981), associa a aprendizagem à adequação consciente e dependente de um 

estudo formal. A aprendizagem pode ter maior ou menor sucesso dependendo do 

empenho do sujeito falante. Segundo o autor, é essencial que dentro da sala de aula se 

faça uma aproximação entre o ensino da língua e a aquisição natural, porque o 

conhecimento formal da língua condiciona o discurso produzido e consequentemente 

impede a aprendizagem de se transformar em verdadeira aquisição. Littlewood (1984) 

segue a mesma linha teórica ao assimilar o conceito de aprendizagem ao processo 

consciente de absorção de uma língua. Para Klein (1989) a aprendizagem é uma 

continuação de uma aquisição guiada, uma vez que todo o processo de ensino é 

controlado, acompanhado e avaliado. Amor (2003) ressalta que a aprendizagem de uma 

língua é feita de forma consciente, reflexiva e explícita, sendo o discurso produzido alvo 

de um exigente controlo normativo. Sim-Sim (1995) caracteriza a aprendizagem como 

uma apropriação de um sistema linguístico com recurso ao ensino formal que abrange a 

explicação e a análise do ensinado/aprendido. Para Gagné (1979:69) a aprendizagem é:  

 

―uma modificação na disposição ou na capacidade do homem, 

modificação essa que pode ser baseada e não simplesmente atribuída 

ao processo de crescimento. O tipo de modificação a que se dá o nome 
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de aprendizagem manifesta-se como uma alteração no comportamento 

e infere-se que a aprendizagem ocorreu, comparando-se o 

conhecimento possível antes do indivíduo ser colocado numa ―situação 

de aprendizagem‖ e o comportamento apresentado após essa 

circunstância‖. 

 

Portanto, em linguagem mais corrente, podemos afirmar que a aprendizagem implica 

uma mudança de conduta individual, podendo ocorrer em locais formais como a escola, 

ou em locais informais. Lindgren (1979, no seu trabalho sobre a psicologia na sala de 

aula, refere que existem várias ―teorias‖ sobre a aprendizagem, algumas delas mais 

recentes, mas, na maioria, antigas e superadas. De qualquer maneira, são as ideias 

tradicionais que predominam, fazendo parte das actividades escolares do quotidiano. 

Numa das mais recentes contribuições da didáctica contemporânea, é defendido que a 

aprendizagem é eficiente quando o aluno é capaz de deduzir as suas próprias 

concepções ou teorias.  

Gagné (1979) apresenta oito tipos de aprendizagem: aprendizagem de sinais; 

aprendizagem do tipo estímulo-resposta; aprendizagem em cadeia; aprendizagem de 

associações verbais; aprendizagem de discriminações múltiplas; aprendizagem de 

conceitos; aprendizagem de princípios e resolução de problemas. Desta forma, podemos 

concluir esta abordagem referindo que estamos em presença de um processo muito 

complexo, que envolve e depende de diversos factores, maioritariamente, alheios ao 

sujeito aprendente e ao próprio professor.   
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2.1.   Papel do Professor 

 

As competências, saberes e funções atribuídas ao professor são alvo de estudo ao 

longo dos tempos e a forma como ele é encarado, na sua actividade pedagógica, 

depende da pedagogia em vigor. No século XIX vigorava a pedagogia tradicional, que 

ensinava as normas da Escola Tradicional. Comenuis (1976, citado por Rocha, 1988) 

era um pedagogo, percursor da Escola Tradicional, que apresenta o professor como guia 

e modelo do aluno. Para este autor ―a arte de ensinar é sublime, pois destina-se a formar 

o homem, é uma acção do professor no aluno, tornando-o diferente do que era antes‖.  

Herbart (citado por Rocha, 1988) refere que o professor tem de se impor, uma vez 

que ―não é possível dar uma única aula sem empunhar, com mão firme mas suave, as 

rédeas do governo‖. Também segundo este autor, o professor ideal devia ser 

carismático, ter uma personalidade adequada para suscitar o interesse pela 

aprendizagem.‖ Considerava o educador tão essencial que o definia como um ―artista‖ 

que tem como missão educar o ―ser íntimo‖ da criança‖.  

O método didáctico, dito método tradicional tem como factor fundamental a 

exposição do professor e tudo se move à volta dessa mesma exposição. Parte-se do 

pressuposto de que é suficiente escutar, ouvir o que se explica para adquirir novos 

conhecimentos.  

Para Medeiros (….) esta teoria não é plausível porque o falante só pode afirmar que 

realmente aprendeu quando esse comportamento for parte integrante da nossa mente e 

incluído na nossa experiência quer passada quer presente, alterando o nosso 

comportamento e transformando a nossa visão do mundo e dos outros.  

Ora, segundo a mesma autora (1970:38), ― para aprender (…) é imprescindível 

«viver» o que se aprende‖.   

Nos pós Renascimento, houve autores que desencadearam o que mais tarde se veio a 

designar de Escola Nova, uma revolução na pedagogia. Rousseau (citado por Cerisara, 

1991) afirma que deve ser o mestre a iniciar um processo de humanização e que o aluno 

deve aprender a ser homem em contacto com ele e assim será sempre um modelo a 

seguir. No entanto afirma que:  

 

―(…) o maior êxito da acção educativa obtêm-se não quando o 

educador orienta, instrui ou aconselha o seu pupilo (educação positiva), 
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mas quando ele (quase) se limita a preparar o ambiente onde o 

educando fará as suas experiências pessoais (educação negativa)‖.  

 

Tolstói (citado por Rocha, 1998) aproxima-se da teoria de Rousseau dizendo que ― a 

excitação do interesse é a mola mais eficaz…‖. O professor deve apoiar-se nos 

interesses dos seus alunos.  

Há outros autores que defendem que nem o professor nem os conhecimentos teóricos 

devem ter um papel activo, pois é a experiencia vivenciada que conduzem à verdadeira 

realidade.  

Além dos supracitados impulsionadores da Escola Nova, há outras figuras deste 

movimento renovador, como Dewey, Claparède e Montessori.  

Dewey (1967, citado por Rocha, 1988) atribui ao professor um papel social, pois 

cabe-lhe a tarefa de preparar as crianças para enfrentar e servir a sociedade.  

Segundo Claparède (1961) o professor não devia mais ser o transmissor de 

conhecimentos e deveria a partir dessa altura,  

 

―ser um despertador de interesses, despertador de necessidades 

intelectuais e morais. Em vez de ser o transmissor do conhecimento, 

deveria auxiliar os alunos na aquisição dos seus próprios 

conhecimentos possuídos por ele mesmo, ajudá-los a adquiri-los por si 

mesmos, através do trabalho e de pesquisas pessoais‖.  

 

Para o autor a escola deveria ser entendida como um laboratório onde o aluno 

pudesse escolher os conteúdos a estudar, de acordo com os seus interesses. Defende 

ainda que face a alguma dúvida do aluno, o professor deveria mostrar desconhecimento 

e oferecer ajuda na pesquisa da solução (1954:206). Na educação funcional (idem, 

p.127),  

 

―O papel do mestre será limitado a propor à criança os exercícios mais 

apropriados para despertar ou para fortificar, nela, os poderes com que 

deve estar equipada, diante da vida […]. 
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O professor deveria como disse Claparède (1961:196), ―permanecer nos bastidores, 

de onde organizaria a maneira mais favorável de despertar as necessidades intelectuais e 

sociais da criança‖. Não é função do professor educar a criança, mas sim colocá-la em 

condições de ela própria o fazer.  

Claparède (1961:197) tecia críticas a todos aqueles professores que não acreditavam 

na utilidade da psicologia, dizendo que ―somente quem não tinha vocação para 

educação é que não se interessava pela psicologia da criança.  

Segundo Montessori (citada por Ferrari
15

, 2008) ― a tarefa do professor é preparar 

motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado, e depois se 

abster de interferir‖. Montessori foi pioneira no campo pedagógico a dar mais ênfase à 

auto-educação do aluno do que ao papel do professor. ― Acreditava que a educação é 

uma conquista da criança, pois percebemos que já nasceu com a capacidade de ensinar a 

nós mesmos, se nos forem dadas as condições‖ sendo assim, tal como no 

Construtivismo, o professor deve ter a função de guia e orientar o aluno no processo de 

aprendizagem. 
16

 

Montessori (citada por Rocha, 1988) faz convergir a função do educador com a do 

ambiente – ― têm por missão fundamental despoletar e incentivar o desenvolvimento do 

embrião humano‖. O educador ― deve estimular a vida, deixando-a livre para se 

desenvolver‖.  

Carl Rogers (1988) atribui ao professor a função de proporcionar um envolvimento 

pessoal com os alunos e de criar um clima favorável à realização natural das 

aprendizagens. O professor é um facilitador das aprendizagens, fazendo parte do grupo 

e não com um estatuto acima dele. Um dos factores mais importantes da teoria de 

Rogers é o aspecto interacional, ou seja, as relações interpessoais e intergrupais.  

Patrício (1989, citado por Araújo e Sá e Andrade, 1992) associa o papel do professor 

à integração do país na Comunidade Europeia.  

Araújo e Sá e Andrade (1992) aproximam-se da teoria de Patrício (1989, citado por 

Araújo e Sá, 1992) ao atribuírem ao professor uma função mobilizadora, no sentido em 

que promove a construção do futuro.  

Segundo Vygotsky (1988) o professor tem um papel explícito no processo de ensino-

-aprendizagem, diferentemente das situações informais em que a criança aprende por 

                                                   
15

 Texto de Márcio Ferrari publicado na revista Escola (Julho de 2008).  
16

 Consultado a 20 de Março em: http:/www.educarparacrescer.com  
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imersão e num ambiente cultural. Portanto é papel do professor provocar avanço nos 

alunos, através da interferência na zona proximal.  

Arthur Combs (citado por Maria Borges Medeiros, 1970:31) concebe ―o professor 

como um instrumento de acção transformadora do comportamento dos outros‖.  

Maria Medeiros (1970) refere que a tarefa do professor é criar condições que 

conduzam a uma exploração efectiva e à descoberta de um significado pessoal. A 

eficácia do ensino depende da visão que o professor constrói de si mesmo e das 

situações em que, como professor, está envolvido.  

Santos e Balancho (1987, citados por Araújo e Sá e Andrade, 1922) exibem um 

professor pluridimensional e agente de mudança, na medida em que consegue mudar o 

sistema educativo e a mentalidade dos elementos que a integram a comunidade 

educativa.  

Lefebvre (1988, citado por Araújo e Sá e Andrade, 1922) realça que o professor para 

conseguir desempenhar todas estas funções que lhe são atribuídas tem de possuir e 

transmitir valores culturais, pessoais e sociais, assim como desenvolver atitudes 

positivas: ―confiança em si, o positivismo, o prazer, a dádiva, a autenticidade, a 

confiança no outro e no progresso.‖ 

Para resumir, o professor, segundo o método didáctico tradicional, expõe e controla a 

aquisição dos conhecimentos. A autoridade reside nele e ele impõe-a. Os conhecimentos 

são impostos de fora pelo professor, imposta a disciplina e o ideal a atingir, mesmo que 

nada corresponda aos interesses do grupo. Já no que concerne à pedagogia activa, com 

teóricos como Montessori, Decroly, Ferrière Cousinet, Freinet, Dewey, a atitude do 

professor é a de não impor ao aluno um conhecimento, mas a de o colocar em condições 

de, a partir dos seus interesses, poder adquiri-lo e satisfazer a curiosidade.  

Todas estas funções docentes não são alheias ao professor de LE, apesar da sua 

função específica, que é ensinar uma LE, num contexto particular, com interesses e 

finalidades específicas.  

(Araújo e Sá e Andrade, 1992) referem que é imprescindível que ―o professor de 

língua estrangeira seja capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática. Esta 

articulação é fundamental uma vez que o professor diariamente tem de saber mobilizar 

conhecimentos de diversas áreas‖.  
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Segundo Leffa
17

 (2001) a formação do professor de LE está fundamentada em quatro 

factores essenciais: a teoria, a prática, a pesquisa e a actuação.  

Araújo e Sá e Andrade (1992) apresentam três níveis de actuação no que se refere às 

competências e saberes do professor de LE: o nível de informação (diz respeito ao 

conhecimento científico do docente face aos modelos de descrição da língua, 

funcionamento da língua que ensina); o nível da peri-execução (corresponde ao 

momento da preparação das actividades de ensino-aprendizagem, onde o professor 

analisa, selecciona, planifica e avalia, decide e organiza) e o nível de execução 

(corresponde ao momento que se desenvolve na sala de aula, onde se operacionalizam 

as decisões tomadas nos níveis anteriores e onde o professor tem oportunidade de pôr 

em prática a sua capacidade de tolerância, autonomia, solidariedade, criatividade, 

abertura ao outro a ao progresso humano, social e tecnológico, capacidade de 

dinamização da aula e capacidade de estabelecer um clima favorável na sala de aula).  

Alarcão (1997) refere que é muito importante investir na formação profissional de 

docentes e que ―qualquer professor, como pessoa de cultura, tem de possuir horizontes 

amplos, e isso só pode ser conseguido fazendo a sua formação em instituições de 

dimensão considerável‖
18

. Nesta perspectiva é fundamental o contributo da Semiótica 

(ciência que estuda a significação da linguagem) como parte integrante dos saberes do 

professor de LE. A introdução desta ciência no processo de formação dos docentes de 

Línguas vai impedir a sobrevalorização da linguagem verbal em detrimento das 

restantes e vai também capacitar o docente a não utilizar apenas tecnicamente a língua, 

mas saber ―utilizar a língua nos contextos sociais e simbólicos da actividade linguística 

dos alunos nos diversos tipos de discurso. (Chaugui, 2004).  

Ao professor são atribuídas, ao longo dos anos, várias funções, que não só ensinar, 

sendo-lhe exigido mais do que conhecimentos científicos e pedagógicos. É importante 

que o professor domine a área tecnológica, visto que a sociedade actual vive essa 

emergência e a escola como alvo de influências exteriores deve acompanhar as 

evoluções sociais. Assim sendo, exige-se, nos dias de hoje, aos docentes, competências 

e saberes para trabalhar com as novas tecnologias. Daí que haja necessidade de integrar 

na formação profissional do docente as Tecnologias de Informação e Comunicação.  

                                                   
17

 LEFFA, Vilson J. (org) O Professor de Línguas Estrangeiras – Construindo a profissão. Pelotas: Eucat, 

2001.   
18

 Consultado a 20 de Março de 2009 em: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/97-Alarcao-

Ponte(CRUP).rtf 
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Pedro Ferreira e Ricardo Salomão
19

 referem que ―o computador tem igualmente 

possibilidades de se tornar mais um dos materiais (não nascidos na escola) fruto dos 

avanços tecnológicos, a ser utilizado paralelamente a qualquer dos outros materiais, 

aumentando com isso as suas capacidades e os resultados globais do processo de 

ensino-aprendizagem (…) através da aplicação de métodos interactivos‖. Referem 

igualmente que ―o computador não pretende substituir o professor (…) mas assim 

aumentar a sua capacidade de ensinar (…) e possibilitar o alargamento de relações, 

estendendo-as a outras áreas fora da escola‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19

 Actas: Português como Língua Estrangeira; Seminário Internacional – 9 a 12 de Maio de 1991. 

Comunicação de Pedro Ferreira (Professor de Português) e Ricardo Salomão (Licenciado em Estudos 

Portugueses).  
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3. Modelos de ensino/aprendizagem: aplicação ao Português Segunda Língua 

 

A palavra didáctica é encarada como a ―arte‖ de ensinar. Desta forma, confrontamo-

nos com a expressão modelo de ensino, sujeita a várias interpretações tendo em conta o 

significado que se atribui à palavra modelo.  

No que diz respeito ao conceito de ensino é encarado no seu sentido mais lato, uma 

vez que não significa apenas transmissão de saber, mas essencialmente a interacção 

desenvolvida entre quem ensina e quem aprende. Podemos dizer que ensino não se 

refere apenas a um produto, mas traduz também a dinâmica de um processo, pelo que ao 

falarmos de modelo de ensino falamos também de modelo de aprendizagem (modelos 

de ensino-aprendizagem).  

Not (1991) refere que ensinar, numa primeira abordagem, significa indicar, mostrar. 

No entanto, tem também o significado de ―explicar (…) uma ciência, uma arte de 

maneira a que as aprendam‖.  

De acordo com o Guia do Professor de Língua Portuguesa, da Fundação Calouste 

Gulbenkian, ensino é o ―conjunto de acções que se destinam a fornecer informações e a 

transmitir conhecimentos‖. A sua eficácia é determinada não só pela quantidade dos 

conhecimentos transmitidos, mas também pela qualidade desses mesmo.  

Segundo Gaspar
20

, modelo de ensino situa-se no enquadramento do ―como se ensina 

e como se aprende‖.  

Joyce e Weil (1985) afirmam que ―um modelo de ensino é um plano estruturado de 

actuação pedagógico-didáctica que pode ser utilizado para configurar um currículo, 

elaborar materiais didácticos e orientar o ensino‖.  

Carrilho Ribeiro explica que o  

 

―modelo de ensino não surge como colecção de métodos e técnicas 

independentes, mas como uma estratégia articulada e assente em 

princípios educativos, regulando as acções de professores e alunos ao 

mesmo tempo que condiciona as  situações e climas de aprendizagem 

proporcionados‖.  

 

                                                   
20

 Actas: Português como Língua Estrangeira; Seminário Internacional – 9 a 12 de Maio de 1991. 

Comunicação de Maria Ivone C. Gaspar (Mestre em Ciências da Educação – Texas).  
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Nas definições dos autores referidos, modelo de ensino implica estrutura, ou seja, 

abrange estratégia de ensino, método de ensino e técnica de ensino.   

O objectivo de qualquer modelo de ensino é ― ajudar qualquer aluno a aprender 

qualquer coisa de algum modo‖. Assim, Gaspar apresenta uma definição completa de 

modelos de ensino:  

 

―são processos pedagógico-didácticos estruturados e suportados por 

orientações teóricas que pretendem conjugar a substancia do ensino 

com o clima educativo a proporcionar a todos os alunos para que se 

desenvolvam e aprendam nas situações especificas de aprendizagem‖.  

 

Partindo do conceito de que não existem modelos de ensino-aprendizagem perfeitos 

e que nenhum pode ser entendido como ―receita‖, estudos muito recentes apresentam 

quatro grupos de modelos de ensino: modelos de ensino centrados no processamento de 

informações (ou modelos cognitivos); modelos de ensino personalistas (ou modelos 

humanistas); modelos de ensino comportamentais (ou modelos de condução do 

comportamento) e modelos de ensino socializantes (ou modelos da interacção social). O 

grupo dos modelos cognitivos ostenta os modelos orientados para validar dados, colocar 

e solucionar problemas e utilizar símbolos verbais e não verbais. Dentro deste grupo 

integra-se o modelo de Jean Piaget (―Modelo do Desenvolvimento Intelectual‖), o 

―Modelo de Aquisição de Conceitos‖, organizado por Jerome Bruner e o ―Modelo do 

Foco Organizador‖ de David Ausubel. O grupo dos modelos Personalistas aponta para o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais a partir da consciencialização do ―eu‖. 

Estes modelos privilegiam as relações afectivas: ― o resultado da aprendizagem varia na 

razão inversa do bloqueio interior de um indivíduo‖. Fazem parte deste grupo: o modelo 

do ―Ensino Não Directivo‖ de Carl Rogers e o do ―Desenvolvimento da Criatividade‖ 

construído por William Gordon. O grupo dos Modelos Comportamentalistas possui uma 

base teórica que assenta no ―Behaviorism‖. É um modelo que insiste mais na mudança 

visível do comportamento do sujeito, do que na sua estrutura psicológica ou na conduta 

não observável. Neste grupo, podemos distinguir o ― Modelo do Condicionamento 

Operante‖ de Frederic Skinner e o ―Modelo do Treino Directo‖ estudado e 

experimentado, principalmente, por Robert Gagné. O grupo de modelos Socializantes 

nasce da relação que existe entre o indivíduo e as outras pessoas. Estes modelos dão 
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maior relevância ao desenvolvimento das capacidades do sujeito no confronto com os 

outros. Neste grupo destacam-se os ―Modelos da Investigação em Grupo‖, do ―Método 

de Laboratório‖ e do ―Desempenho de Papéis‖.  

O modelo de ensino deve ser seleccionado em função dos objectivos específicos do 

programa ou unidade programática, do grupo de alunos e do professor. Tendo como 

referência o ensino do Português como segunda língua, podemos abordar, segundo a 

matéria a ensinar e a aprender, alguns modelos.  

Admitindo, por exemplo, uma situação específica de ensino em que se pretende que 

o aluno adquira conceitos básicos necessários à compreensão de estruturas morfo-

sintácticas de determinadas frases, o professor pode optar pelo modelo do grupo 

Cognitivo, mais especificamente, pelo modelo de aquisição de conceitos. Este modelo 

teve como principal precursor Jerome Bruner que depois de estudar o processo mental a 

que chamou de ―categorização‖ distinguiu no modelo dois actos: o de formar o conceito 

e o de dominar o conceito. Tendo em conta que aprender um conceito envolve vários 

elementos (nome, exemplos e atributos), Bruner (1991) referiu que ― compreender um 

conceito significa conhecer e dominar todos esses elementos‖. Atribui-se ao professor a 

principal responsabilidade no desenrolar das actividades (deve ter um papel activo no 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo o diálogo e o empenho dos alunos em 

cada frase que orienta segundo o método indutivo, construindo o seu próprio 

conhecimento do conceito).  

Já num contexto de sala de aula em que o professor pretenda que os seus alunos 

sejam capazes de analisar um texto de forma a compreendê-lo nas suas partes 

constituintes e consequentemente na sua globalidade, o professor deverá optar por um 

modelo do grupo Socializante e a sua escolha poderá recair especificamente sobre o 

modelo da investigação em grupo. Segundo o seu principal responsável, Herbert 

Thelen, ― este modelo baseou-se em três conceitos: a investigação, o conhecimento e a 

dinâmica do grupo de aprendizagem‖. Neste modelo caberá ao professor o papel de 

orientador dos alunos na realização das diversas tarefas.  

No caso de o professor ter, como objectivo, a produção de um texto (na sua forma 

escrita) poderá recorrer a Modelos do grupo Personalista, como por exemplo, o modelo 

de ensino não-directivo. Este modelo centra-se na dimensão afectiva salientando o 

significado que tem para o aluno os sentimentos actuais, as percepções distorcidas e as 
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alternativas não abordadas devido a paragens afectivas. Desta forma, cabe ao professor 

― definir e apresentar a situação pretendida‖.  

Tratando-se de um ambiente de aprendizagem marcado pela liberdade, tolerância e 

aceitação, o professor procede como um facilitador da aprendizagem.  

Se o objectivo pretendido for o conhecimento e a aplicação de uma regra gramatical, 

deverá dar preferência ao grupo dos modelos Comportamentais, mais especificamente 

ao modelo do Treino Directo.    

Robert Gagné, como principal teórico deste modelo, parte de dois pressupostos: a 

aprendizagem é de diferentes tipos, desde a aprendizagem de sinais até à resolução de 

problemas e a aprendizagem efectiva-se na realização de tarefas sequentes que depois se 

dividem em subtarefas.  

Este modelo desenvolve-se segundo cinco fases: clarificação de objectivos finais; 

explicação teórica da realização da tarefa; demonstração da tarefa com exemplos; 

prática simulada da tarefa e transferência do conhecimento adquirido para situações 

novas. Neste modelo, o professor dispõe de meios e materiais previamente testados e 

assim desempenha apenas o papel de condutor das tarefas a realizar pelos alunos.  

Finalizada a abordagem sobre os modelos de ensino e a sua possível aplicação no 

Português como língua segunda, é de salientar três conclusões: a eficácia do ensino 

depende da selecção do modelo de ensino a cada situação de aprendizagem e da 

qualidade da sua aplicação; a pluralidade dos modelos de ensino ocasiona uma atitude 

de flexibilidade por parte do professor na escolha do modelo; os modelos de ensino são 

considerado o ―cerne da actividade docente‖, pois se a qualidade do professor se avalia, 

em grande parte, pelo sucesso dos seus alunos e este é conseguido quanto maior for a 

capacidade do professor em variar as suas estratégias consoante os objectivos definidos, 

o saber dominar uma diversidade de meios de actuação é um factor essencial na função 

docente e também um factor de segurança profissional. 

Desta forma, os modelos de ensino, enquanto processos pedagógico-didácticos 

estruturados, deveriam fazer parte da ―bagagem‖ de todo e qualquer professor. Assim, a 

teoria e a prática de modelos tendem a converter-se numa Estratégia de Formação de 

Professores, uma vez que podem criar-se planos de estudos equilibrados, definir 

objectivos relevantes a nível pessoal e social, desenvolver programas actuais e de 

grande interesse, mas se não houver uma boa implementação dessa planificação não se 
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conseguirão resultados positivos. O ―como se ensina e aprende‖ tem de ser posto 

convenientemente em prática.  

Puren (1988) faz a distinção entre método e metodologia, chama de método o próprio 

material de ensino; a metodologia estaria num nível superior, englobando os objectivos 

gerais, os conteúdos linguísticos, as teorias de referência, as situações de ensino e 

subentendem a elaboração de um método. Metodologia será, então, entendida como o 

termo adoptado para designar a forma como o ensino da língua estrangeira se tem 

processado ao longo dos anos.   

A metodologia tradicional (MT), também designada por gramática-tradução, a 

primeira e mais antiga metodologia servia para ensinar as línguas clássicas como o 

grego e o latim. Os objectivos desta metodologia, que durou até ao início do séc. XX, 

eram o de transmitir um conhecimento sobre a língua, permitindo o acesso a textos 

literários e a um domínio da gramática normativa. Propunha-se a tradução como base de 

compreensão da língua em estudo. Desta forma, o dicionário e a gramática eram, 

portanto, instrumentos úteis de trabalho. A aprendizagem da LE era encarada como uma 

actividade intelectual, em que o aluno deveria aprender e memorizar as regras e os 

exemplos, com o objectivo de dominar a morfologia e a sintaxe. Os alunos recebiam e 

elaboraram listas extensas de vocabulário, as tarefas propostas giravam em torno de 

exercícios de aplicação das regras gramaticais, ditados e tradução. A relação professor/ 

aluno exercia-se verticalmente, ou seja, o professor expõe e controla a aquisição de 

conhecimentos. Representava a autoridade no grupo/classe, pois ele era o detentor do 

saber. Ao aluno era atribuída pouca iniciativa, sendo a interacção entre professor/aluno 

quase inexistente. Havia um controlo rígido da aprendizagem e não era permitido errar.  

(Norris apud Bohn e Vandresen, 1988) referem que até, aproximadamente, à década 

de 40, o principal objectivo da aprendizagem da L2/LE era o ensino do vocabulário. A 

ênfase era atribuída à palavra escrita, enquanto que a audição e a fala eram ignoradas. 

Contra esse ensino tradicional e respondendo às novas necessidades e às novas 

exigências sociais, surgiu a metodologia directa (MD). Puren (1988) refere que o 

princípio fundamental da metodologia directa era o de que a aprendizagem da LE 

deveria efectuar-se em contacto directo com a língua em estudo. A LM deveria ser 

excluída da sala de aula. A transmissão dos significados efectuava-se através de gestos, 

fotos, gravuras, simulações, enfim, tudo o que pudesse facilitar a compreensão sem 
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recorrer á tradução. Aliás, o termo ―directa‖ refere-se ao acesso directo sem intervenção 

da tradução, de forma a fazer com que o aprendente pensasse directamente na LE. 

As actividades propostas aos alunos eram diversas: compreensão do texto e dos 

exercícios gramaticais, transformação a partir de textos base, reemprego de formas 

gramaticais, correcção fonética e conversação. Os exercícios de conversação eram 

baseados em pergunta/resposta, perguntas essas fechadas, em que se fazia uma 

preparação oral dos exercícios que deveriam seguir um modelo, anteriormente proposto. 

O Professor continuava no centro do processo de ensino-aprendizagem, mantinha o 

papel de ―actor principal‖ e de ―director de cena‖. Não se dava ao aluno nenhuma 

autonomia e não se pretendia trabalhar com pequenos grupos. Era o professor quem 

servia de modelo linguístico ao aluno. Era praticamente inexistente a interacção entre 

alunos, embora pudessem conversar entre si, através de jogos de pergunta e resposta.  

Martins-Cestaro (1997) refere que a metodologia directa, como opositora à 

Metodologia Tradicional, cometeu alguns excessos, como é o caso da interdição 

absoluta da tradução para a LM nos primeiros anos de estudo, o que acabou por 

concentrar toda a atenção do processo de ensino-aprendizagem, na figura do professor, 

uma vez que era quem detinha o saber linguístico.  

Com a entrada dos americanos na guerra, o exército sentiu a necessidade urgente de 

criar falantes fluentes em várias línguas. A fim de colmatar essa necessidade, foi 

lançado em 1943 um programa didáctico que originou o chamado ―método do exército‖ 

que se desenvolveu na actual metodologia áudio-oral ou audiolingual (MAO). Os 

princípios básicos desta metodologia eram: a língua é falada e não escrita (redefinia-se a 

ênfase na língua oral) e a língua é um conjunto de hábitos. A língua era entendida como 

um conjunto de hábitos condicionados que se adquiria através de um processo mecânico 

de estímulo e reposta. A metodologia áudio-oral baseava-se nos princípios orientadores 

da psicologia da aprendizagem: da psicologia behaviorista de Skinner e da linguística 

distribucional de Bloomfiled. Havia uma grande preocupação para que os alunos não 

cometessem erros e, para tal, ensinava-se através dos exercícios estruturais; e os 

paradigmas gramaticais e o vocabulário eram apresentados não através de listas, mas em 

frases completas. Assim, a gramática era apresentada aos alunos não por regras, mas 

através de uma série de exemplos ou modelos. O professor continuava no centro do 

processo do ensino/aprendizagem, dirigindo e controlando o comportamento linguístico 

dos alunos. 
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Após alguns anos de aplicação desta metodologia, os exercícios estruturais 

aborreciam os alunos e crescia o nível de motivação demonstrado pelos mesmos. Besse 

e Porquier (1984) criticam o ensino efectuado através de exercícios estruturais, 

afirmando que todo o ensino sistemático da gramática através de exercícios de tipo 

estruturais não é um ensino implícito da LE, mas um ensino implícito das regras da 

descrição da gramática dessa língua. Estudos demonstraram que a longo prazo, no que 

diz respeito à compreensão oral dos alunos, os resultados não eram significativamente 

superiores aos das metodologias anteriores. (Puren, 1988; Germain, 1993). A 

metodologia audiovisual (MAV) situa-se num prolongamento da metodologia directa na 

tentativa de solucionar os problemas com os quais se deparavam os defensores da 

abordagem directa. Girard (1975: 43) refere que esta metodologia, 

―não é  um método audiovisual, mas sim métodos audiovisuais, isto é, 

conjuntos pedagógicos que englobam auxiliares audiovisuais e 

assentam numa certa concepção metodológica‖. 

Puren (1988) classifica os meios audiovisuais em três fases: os de primeira geração 

(anos 60), os de segunda geração (anos 70) e os de terceira, nos anos 80. Os cursos 

audiovisuais de primeira geração associam-se às frases-modelo dos cursos áudio-orais. 

Os de segunda geração são marcados por um esforço de correcção e/ou adaptação aos 

contextos escolares. Já os chamados de terceira geração, nos anos 80,são caracterizados 

por tentativas de integração de novas tendências didácticas. Nas duas primeiras fases da 

metodologia audiovisual, o aluno desempenha um papel receptivo e submisso diante do 

professor e do manual. Não tem autonomia nem criatividade. O professor centraliza a 

comunicação, é manipulador e técnico. Os meios audiovisuais de terceira geração 

procuraram integrar a pragmática, utilizando as noções de actos de fala. Na metodologia 

audiovisual o professor evita corrigir os erros dos seus alunos durante a primeira 

repetição. De seguida, começa o trabalho de correcção fonética até à fase de 

memorização. O professor corrige discretamente a entoação, o ritmo, o sotaque 

(Germain, 1993). O objectivo das avaliações é medir o domínio da competência 

linguística e de comunicação, assim como a criatividade. Enquanto nos Estados Unidos 

ainda se dava ênfase ao código da língua, ao nível da frase (Bloomfield, linguística 

estruturalista, e Chomsky, gramática gerativo-transformacional), na Europa os linguistas 



Português Língua Não Materna: Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

 

 

65 

enfatizavam o estudo do discurso. Esse estudo propunha não só a análise do texto oral e 

escrito, como também as circunstâncias em que o texto era produzido e interpretado. A 

língua é analisada como um conjunto de eventos comunicativos. (Leffa apud  Bohn e 

Vandersen, 1988). A metodologia comunicativa centraliza o ensino da língua 

estrangeira na comunicação. Trata-se de ensinar o aluno a comunicar em língua 

estrangeira e adquirir uma competência de comunicação. Este conceito foi desenvolvido 

por Hymes (1991), baseado em reflexões criticas sobre a noção de competência e 

performance de Chomsky. Segundo os estudos desenvolvidos por Hymes (1991), os 

membros de uma comunidade falante detêm um saber linguístico e um saber 

sociolinguístico, ou seja, um conhecimento abrangente ao nível da gramática e das suas 

normas de uso. No caso da LM, a aquisição destes dois sistemas de regras acontece 

conjuntamente e de forma implícita. Por outro lado Canale e Swain (1993) afirmam que 

uma competência de comunicação compreende uma competência gramatical, uma 

competência sociolinguística e uma competência estratégica. Para Moirand (1982) a 

competência comunicativa pressupõe a combinação de vários componentes: linguístico, 

discursivo, referencial e sócio-cultural. A abordagem comunicativa dá muita 

importância à produção e a aprendizagem é centrada no aluno, quer em termos de 

conteúdo quer nas técnicas usadas na sala de aula (Cestaro, 1997). Deste modo o 

professor deixa de ocupar o papel principal no processo de ensino/aprendizagem, de 

detentor do conhecimento, para assumir o papel de orientador, ―facilitador‖, 

―organizador‖ das actividades de classe, inspirando confiança e respeito. No que diz 

respeito às estratégias utilizadas na produção de enunciados comunicativos, estas vão 

desde o trabalho em grupo às técnicas de criatividade e dramatização, com o objectivo 

de estimularem uma auto-aprendizagem. O erro é visto como processo natural da 

aprendizagem, através do qual o aprendente testa continuadamente as várias hipóteses 

(Germain, 1993).  

Ao analisar-se as metodologias de ensino aqui citadas, verifica-se que todas 

privilegiam o estudo da língua, ora vista como um conjunto de palavras, ora como 

estruturas gramaticais. Algumas metodologias, para além do estudo da língua, levam em 

conta a psicologia da aprendizagem (processo e condições de aprendizagem). O 

professor representa a autoridade e o modelo a ser seguido, à excepção da metodologia 

comunicativa (MC), em que o professor tem múltiplos papéis, mas não é visto como 
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autoridade. No que diz respeito ao aprendente, verifica-se que passa de um papel 

passivo a um mais activo, com tendência a desenvolver a independência e autonomia 

face à aprendizagem. Vários elementos se conjugam a fim de dar conta da 

aprendizagem de uma LE, no entanto considera-se que o ―estar motivado para 

aprender‖, constitua a melhor forma de aprendizagem, independentemente da 

metodologia utilizada. Para manter a motivação pela LE em estudo, o aluno tem de se 

envolver no processo, tem de ―aprender a aprender‖ e assumir uma parte de 

responsabilidade na sua aprendizagem. Segundo Gaspar, ―o professor assumir-se-á tanto 

mais como um profissional do ensino ou um especialista da docência, quanto mais 

desenvolvidas forem as suas aptidões de intervenção qualificada no processo de ensino-

aprendizagem. Os modelos de ensino poderão constituir, assim, ―a substância‖ do saber 

pedagógico-didáctico do professor‖.  
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4. Materiais Didácticos 

O tema ―materiais escolares‖ é inteiramente justificável pela importância crescente 

que estes têm vindo a assumir na qualidade científico-pedagógica e, consequentemente, 

pelo elevado grau de empenho exigido na sua produção. Numa fase em que existe uma 

forte sensibilização para as Línguas Estrangeiras, é particularmente importante que os 

materiais educativos sejam motivadores de forma a levar as crianças, jovens e adultos a 

nutrir o gosto e o desejo de utilizar as línguas como forma de comunicar e mostrar que 

podem ser aprendidas com agrado e êxito. Trata-se de uma problemática com origens 

muito remotas, destacando-se o ano de 1638, data da publicação da obra Didáctica 

Magna de Coménio. Nela são retratados alguns princípios da Didáctica das Línguas, 

como o princípio da ordem natural (sensualista) e o do prazer em aprender através de 

jogos e sem os castigos físicos, muito comuns na altura. Coménio é considerado o 

fundador da didáctica das línguas enquanto disciplina científica autónoma. Desta forma, 

foi acima de tudo um autor muito inovador para a época, alertando para factos 

essenciais e considerados prioritários no ensino das línguas estrangeiras, como por 

exemplo, a questão da comunicação: ―As línguas aprendem-se não como uma parte da 

instrução ou da sabedoria, mas como um instrumento para adquirir a instrução e para a 

comunicar aos outros‖. (Coménio, 1957).  

O processo de ensino-aprendizagem de uma Língua Não Materna, visto não ser uma 

aprendizagem por exposição natural, mas sim em contexto escolar com recurso ao 

ensino formal, requer recursos pedagógicos muito específicos para, de alguma forma, 

compensar a ausência do contexto de imersão linguística. Osório e Almeida (2006) 

referem que ―(…) cada língua organiza, de modo único, a referência e os meios que a 

constituem como sistema, o processo de ensino-aprendizagem de uma língua não 

materna não deverá ser feito, exclusivamente, por meio de um decalque da língua 

materna‖. O factor ―cultura‖ é parte interveniente no ensino de uma língua, uma vez que 

tal como afirma Osório e Almeida (2006:30) ―o ensino da língua pressupõe, 

naturalmente, o ensino da cultura‖. A arte poderá ser um recurso importante na 

aquisição simultânea do domínio linguístico, da expressão escrita, expressão oral e 

aspectos culturais, porque como salienta Osório (2008:145) ―o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua é um todo unificador e complexo, a fim de dotar os alunos 
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de uma competência linguística comunicativa‖. Podemos referir que a arte deverá ser 

entendida como um dos recursos pedagógicos, uma vez que é indispensável não 

dissociar língua de cultura. Em situações educativas formais, o recurso mais usado 

como instrumento de comunicação é, de facto, o manual. No entanto, nem todos 

possuem os requisitos necessários para que o ensino da língua seja eficaz. Em 

contrapartida, o manual não deve existir como um recurso único na sala de aula, deve 

ser complementado com recursos áudio, vídeo e um conjunto de outros recursos escritos 

criados pelo professor em prol das necessidades sentidas, do grupo em causa e dos 

objectivos definidos. Uma outra forma de aprender uma língua é recorrendo ao uso de 

provérbios e expressões populares, pois, tal como a arte, estamos em presença de 

manifestações culturais.  

O processo de ensino-aprendizagem pode também ser eficaz recorrendo ao lúdico, 

através do jogo. De acordo com Schmidt e Lacaz-Ruiz (2000)
21

:  

 

―A formação ampla - proposta hoje pelos Parâmetros Curriculares - é 

propiciada pelos provérbios, a partir dos quais pode-se discutir valores 

como cidadania, solidariedade etc.‖ 

 

Segundo Not (1991:75)
22

o jogo é 

 

―necessário à vida da criança porque é o domínio do ―como se‖ e a 

criança pode encontrar no jogo as satisfações que a adaptação ao 

mundo real lhe recusa; por outro lado, ele é factor de de equilíbrio 

afectivo e de desenvolvimento intelectual‖.  

 

De acordo com Ortiz Ocaña (2005), o jogo como método de ensino não é uma 

questão recente, mas é bastante antiga. Os povos primitivos usavam o jogo, de forma 

empírica, para aprenderem actividades diárias, como pescar, caçar e cultivar. Trata-se 

de um método que facilitava a assimilação das aprendizagens, pois como refere Not, as 

actividades híbridas são beneficiadas com actividades lúdicas, mas como ―mira‖ um 

                                                   
21

 Consultado a 27 de Março de 2009 em:http://www.hottopos.com.br/videtur12/proverin.html. 
22

 Ensinar e Fazer Aprender, Luís Not – Colecção Horizontes da Didáctica, Edições ASA, 1991.  
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único objectivo: aprender. No entanto, também segundo Not, o jogo como método de 

ensino exige, por parte do professor, muita cautela. Trata-se de uma associação contra 

natura e consequentemente instável: por um lado se o jogo se torna demasiado 

educativo deixa de ser jogo (lúdico); por outro lado se permanece autêntica deixa de ser 

educativo.  

Machado (1998) em análise do que poderá vir a ser o lúcido no ensino, afirma que 

―nem sempre jogo significa actividade lúdica‖. O jogo, para ser lúdico, tem de gerar 

climas suficientemente positivo para não prejudicar a aprendizagem do aluno, levando, 

assim, à acção e não à frustração. 

Antunes (2003) sustenta a sua teoria no princípio de que o jogo é considerado como 

sendo ―um divertimento, brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser 

observadas quando se joga‖. Explica também que estes devem proporcionar meios ao 

crescimento do indivíduo na aprendizagem, como pessoa e sem terem de estar 

necessariamente numa competição em que tem de haver um vencedor e um vencido. 

Para Antunes (2003), ―o jogo é o mais eficiente meio estimulador das aprendizagens, 

permitindo que o indivíduo realize tudo o que deseja‖, ou seja, quando jogamos 

podemos encarar figuras que gostávamos de ser, fazer as coisas como desejamos e 

decidir sem restrições.  

Segundo Piaget (1976), o jogo é uma actividade preparatória, útil ao 

desenvolvimento físico do organismo. Da mesma maneira que os jogos dos animais 

desenvolvem instintos básicos, como combater ou caçar, também o indivíduo que joga 

desenvolve a sua inteligência e a sua criatividade. É pelo facto de o jogo ser um 

instrumento tão valioso que conseguimos transformar leitura, escrita, ortografia em 

brincadeira, verificando que os alunos se apaixonam por estas tarefas tidas normalmente 

como aborrecidas.  

Segundo Macedo (2000), na realização dos jogos, os indivíduos precisam de se 

deparar com situações problemáticas para que sejam devidamente estimulados, pois é 

através destes desafios que aprendem a procurar soluções. Macedo (2000) afirma que 

apesar de o jogo constituir um meio educativo muito importante, a proposta de um 

trabalho não pode ser entendida como um receita de um bolo, rigorosamente seguido 

por quem o utiliza. Deve ser exibido um referencial e modificá-lo e adaptá-lo à prática 

pedagógica, de acordo com as necessidades de cada grupo. É também Macedo (2000) 

que refere que mais importante do que o jogo escolhido é a intervenção dos professores 
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durante a realização das tarefas ―serve qualquer jogo mas não de qualquer maneira‖. 

Cury (2003), salienta que qualquer técnica ou metodologia pedagógica tem que estar 

associada a uma vertente afectiva. Ortiz Ocaña (2005) menciona que o jogo:  

 

― (…) es una actividad amena de recreación que sirve de medio para 

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de 

los estudiantes, perl o que en este sentido el aprendizaje creativo se 

tranforma en una experiencia feliz.‖
23

 

 

No entanto, apesar de se tratar de uma problemática com origem em tempos remotos, 

só em finais do século XX, com Groos surgiram as primeiras investigações, criando a 

Teoria do Jogo e definindo-o como ― um adiestramiento anticipado para futuras 

capacidades serias.‖
24

 

Ortiz Ocaña (2005) apresenta diferentes tipos de jogos, tais como os jogos de regras, 

jogos construtivos, jogos de dramatização, os de criação, os de papéis, os de simulação 

e os jogos de didácticos, associados, em fases anteriores, aos jogos infantis.  

Segundo Ortiz Ocaña (2005), os jogos didácticos suscitam o interesse e motivação; 

provocam a necessidade de procurar soluções e tomar decisões; criam nos alunos 

hábitos de trabalho de grupo e colaboração mútua no cumprimento de tarefas; exigem a 

aplicação de conhecimentos adquiridos; podem usar-se para comprovar e solidificar 

conhecimentos adquiridos em aulas expositivas e conduzir à reflexão sobre os erros 

cometidos; constituem actividades dinâmicas, com limitação de tempo, permitindo a 

reciprocidade entre teoria e prática; aceleram a adaptação dos alunos aos processos 

sociais da sua vida; cortam com as aulas expositivas, o papel autoritário e informador do 

professor e favorecem a capacidade criativa dos alunos; aumentam o nível de autonomia 

dos alunos e o professor tem possibilidade de verificar e analisar, de forma mais 

exaustiva, a assimilação dos conteúdos. O jogo didáctico é um método pedagógico 

muito completo quer a nível teórico quer a nível prático, exigindo, por parte do docente, 

uma preparação prévia antes da fase de implementação.  

                                                   
23

 Consultado a 25 de Abril de 2009 em: http://www.mnografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-

ludica.sthtml. 
24

 Consultado a 25 de Abril de 2009 em: http: //www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-

ludica.sthtml. 
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O recurso ao jogo como método de ensino não deve ser implementado de forma 

excessiva. Como qualquer estratégia de ensino, deve ser planeado e usado para fins 

específicos, principalmente para temas que os alunos não gostam tanto e devem ser 

sempre adequados às faixas etárias, até porque este tipo de jogos deve ir ao encontro dos 

objectivos, conteúdos, métodos de ensino e avaliação estabelecidos pela organização 

escolar.  

Outro factor com uma importância fundamental no ensino, depois dos anos noventa, 

foi a informática. Começou a ser utilizada como um recurso didáctico, ora para 

incentivar, ora com o intuito de promover o sucesso educativo.  

Baron (1994) refere que a informática introduziu uma renovação das disciplinas 

escolares e inclusive mudanças nas formas de ensinar e de aprender. Segundo Mangenot 

(1996), um meio escolar informatizado, mediante o uso do computador, favorece a 

autonomia do aluno na realização das actividades propostas.  

Na opinião de Mangenot (1996), o computador, sem substituir o docente e com a 

orientação deste, facilita a comunicação entre os pares, assim como incita à escrita, 

graças às funcionalidades do processamento de texto.  

De acordo com Marton (1999), a informatização apresenta-se como um factor 

negativo para a educação, porque privilegia o ensino à distância, impedindo o contacto 

entre docente e discente. Na mesma linha de pensamento, Archambault (2002) refere 

que o recurso à formação electrónica à distância conduz a uma fraca qualidade de 

ensino relativamente ao ensino presencial. Apesar disso, considera-a como uma 

alternativa. O autor aproxima-se da perspectiva de Mangenot (1996) quando afirma 

considerar o computador como uma ferramenta útil na sala de aula, tendo em conta as 

suas potencialidades nos domínios da escrita e da leitura, no desenvolvimento de 

saberes e na autonomia.  

A tecnologia e outros recursos associados a ela ajudam o professor a evitar as aulas 

enfadonhas e tradicionais e, ao mesmo tempo, facultar ajuda aos seus alunos mesmo 

fora do contexto escolar. Um professor para que consiga motivar e aliciar os seus alunos 

terá de se adaptar aos novos tempos e fazer uso de recursos que ajudem a trabalhar o 

imaginário dos alunos (internet, DVD´s).  

A internet facilita o ensino-aprendizagem de uma LE, complementando as aulas 

presenciais pela participação em fóruns e chats de conversação. É possível, ainda, que o 

professor crie um site para apoiar online os seus alunos, proporcionando-lhe actividades 
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interactivas. Desta forma, o trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula e o 

trabalho individual na internet permitem um acompanhamento redobrado das 

aprendizagens, gerando uma maior motivação e por consequência mais sucesso escolar.  
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O PROJECTO 

 

Português Língua Não Materna: cenários de um concelho  

 

 

1. Objectivo geral: Identificar o número de alunos de Português LNM no concelho de 

Sabugal.  

 

2. Desenvolvimento do Projecto  

2.1 – Contextos:  

− Concelho do Sabugal; 

− Escolas do Concelho do Sabugal;  

− Salas de aula.  

 

2.2 – Participantes:  

− Alunos de PLNM; 

− Professores; 

− Pais/Família; 

 

3. Objectivos: 

− Detectar dificuldades quer dos alunos quer dos professores no 

ensino/aprendizagem do PLNM; 

− Identificar constrangimentos; 

− Resolver problemas;  

− Enumerar competências a desenvolver quer nos docentes quer nos alunos;  

− Apresentar propostas a desenvolver em contexto pedagógico do PLNM.  

 

4. Estratégias  

− Aplicar um inquérito aos professores e aos alunos de PLNM.  

 

5. Materiais: 

− Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 

- Avaliação: Resultados 
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Português Língua Não Materna: cenários de um concelho  

 

O nosso projecto será, nesta parte do estudo devidamente explicitado.  

 

1. Objectivo Geral: Identificar o número de alunos de PLNM existentes no 

concelho de Sabugal. 

 

O concelho de Sabugal apresenta, neste momento, 11 alunos de PLNM a frequentar 

as diversas escolas do concelho. Os dados foram recolhidos junto do agrupamento onde 

nos deslocamos, a fim de obtermos informações.  

 

2. Desenvolvimento do Projecto  

 

2.1 – Contextos:  

− Concelho de Sabugal  

 

Caracterização do Meio  

 

 

O Concelho de Sabugal localiza-se na Zona Centro de Portugal, na região da Beira 

Interior Norte e é um dos 14 concelhos do distrito da Guarda. Este concelho, fronteiriço 

de Espanha, situado na parte meriodional do Riba Côa, é atravessado de Sul para Norte 

pelo rio Côa.  

Abrange uma área total de 823,1 Km
2 

e é composto por 40 freguesias e 102 

povoações, sendo habitado por 14 534 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do Concelho de 

Sabugal e suas freguesias. 
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Clima  

 

O clima do Concelho de Sabugal é tipicamente temperado com influência 

mediterrânico, apresentando estilos escaldantes e invernos relativamente suaves, 

podendo registar-se, no entanto, temperaturas mínimas negativas, nos dias 

anticiclónicos dos meses do núcleo de Inverno.  

As influências atlânticas atenuam-se um pouco, como o provam as amplitudes 

térmicas superiores às áreas litorais com a mesma latitude.  

A proximidade do maciço montanhoso da Serra da Estrela induz de forma nítida o 

clima deste concelho.  

 

Demografia  

 

Entre 1930 e 1940 verificou-se um aumento acentuado da população, provocado por 

elevadas taxas de crescimento natural, pela retracção do surto migratório e por um 

pequeno surto migratório formado por refugiados oriundos do centro da Europa. O 

crescimento populacional máximo deu-se na década de 50. Esta década marca o fim de 

um ciclo de crescimento demográfico em que a população aumentou cerca de 31,8%.  

Nos últimos 50 anos temos assistido à perda progressiva de população, consequência 

do grande surto emigratório para a Europa, principalmente França (década de 60), bem 

como da interioridade e ruralidade do concelho. No período compreendido entre 1960 e 

2001 a população diminuiu cerca de 60%. Particularmente no período de 1991 a 2001, 

de acordo com os dados do INE, Censos 2001, a percentagem de população com idade 

inferior a 14 anos diminuiu cerca de 37,9%, enquanto que a população idosa (65 ou 

mais anos) aumentou 8,9%. Portanto esta diminuição do número de habitantes no 

concelho de Sabugal, deve-se sobretudo, à diminuição da população jovem e ao 

crescimento da população idosa. Tem vindo igualmente a verificar-se um decréscimo 

relativamente ao número total de famílias clássicas e uma tendência para famílias de 

pequenas dimensões, constituídas apenas por uma ou duas pessoas.  
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Caracterização Sócio-Económica  

 

As actividades do sector primário, principalmente a agricultura e a criação de gado, 

já constituem a principal fonte de receita deste concelho. No entanto, actualmente as 

actividades do sector primário são cada vez menos representativas, devido ao facto de se 

praticar uma agricultura cada vez menos rentável e de as pessoas ligadas a esta 

actividade serem em grande parte idosas ou em idade de reforma e possuírem níveis de 

escolaridade muito baixos. Efectivamente, a agricultura como meio de subsistência é, 

para a maioria da população, algo que pertence ao passado pelo facto de se revelar 

pouco rentável, aparece como uma actividade secundária.  

Nos últimos anos, o sector secundário vem aumentando a sua importância na 

economia do município. Este assistiu ao surgimento de algumas empresas que, embora 

não tendo um forte carácter empregador são, no entanto, responsáveis pela criação de 

postos de trabalho. No Concelho existem pequenos pólos industriais nalgumas 

freguesias, nomeadamente indústria, têxtil, lacticínios, mobiliário, panificação, 

salsicharia e enchidos.  

O sector terciário assume cada vez mais importância não só para a economia 

concelhia mas também para a economia nacional. Este é um sector económico que 

absorve maior número de empregados. No entanto, as actividades ligadas a este sector 

não possuem um forte poder de atracção.  

A grande parte da população masculina trabalha na construção civil.    

No sector do Turismo importa salientar uma aposta crescente na inventariação, 

preservação e divulgação do património natural e edificado das diversas freguesias, bem 

como de usos e costumes ancestrais.   

As festas de Verão, por todas as localidades do Concelho são uma forte atracção para 

milhares de emigrantes e forasteiros que, no mês de Agosto, enchem de vida as nossas 

aldeias envelhecidas. Ocupam lugar de destaque as capeias raianas, espectáculo único a 

nível mundial.  
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Património Natural  

 

Rio Côa – com nascente na Serra das Mesas, junto à aldeia de Fóios, percorre toda a 

área do concelho, passando pela sua sede, onde volta ao Norte, continuando em direcção 

ao Douro.  

 

Reserva Natural da Serra da Malcata – abrange as freguesias limítrofes de 

Sabugal e Penamacor, possuindo um valor patrimonial que o seu próprio estatuto legal 

de Reserva lhe abona.  

Para além do interesse paisagístico esta área protegida possui importância ao nível da 

fauna, sendo declarada Reserva Biogenética no âmbito do Conselho da Europa, bem 

como Sítio de Interesse Ornitológico. 

 

Património Arquitectónico  

 

O concelho apresenta uma ampla oferta de riqueza patrimonial e cultural, tantas 

vezes danificada por antigos conflitos com a vizinha Espanha, que chegou a arrasar 

totalmente algumas freguesias.  

Além das fortalezas medievais e pelourinhos das 5 antigas vilas, há que realçar a 

Ponte de Sequeiros (talvez do séc. XVI, mas com a torre fortificada de 1641), a antiga 

Igreja de St
a 

Maria (actualmente Misericórdia) em Alfaiates, alguns solares em Sortelha, 

Vilar Maior, Casteleiro e Sabugal e casas brasonadas nomeadamente em Santo Estêvão, 

Sortelha e Aldeia da Ponte.  

Na maioria das localidades encontram-se múltiplos vestígios arqueológicos de 

interesse, nomeadamente sepulturas antropomórficas escavadas nas rochas, aras, 

moinhos de água, fornos, pontes, poldras, campanários, …. O Museu do Sabugal 

merece uma visita para poder observar marcos miliários, estelas funerárias e muitos 

outros testemunhos de um passado glorioso.   
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Artesanato  

 

É de salientar o artesanato trabalhado pela população local. Os produtos mais 

característicos são o bracejo, as cadeiras e os bancos de junco, a renda de 5 agulhas e 

tecelagem de mantas e de linhas.  

 

Costumes e tradições   

 

Na maior parte das nossas aldeias subsiste a tradicional matança do porco que reúne 

a família, por altura dos meses mais frios de Inverno.  

Em algumas freguesias, por exemplo Pousafoles do Bispo, é vivida com bastante 

intensidade a tradição do Senhor dos Passos e o Enterro do Senhor.  

Alguns jogos tradicionais (malha, …) ainda se realizam em épocas festivas, 

nalgumas aldeias deste concelho.  

 

Educação  

 

O acesso à educação e à informação assume uma grande relevância no estatuto 

social. Na última década registou-se uma melhoria significativa no nível de 

escolarização da população. Esta melhoria manifestou-se em várias vertentes: na 

redução verificada nos níveis de analfabetismo, que actualmente atinge as camadas mais 

idosas da população; na redução da proporção de indivíduos com qualificações mais 

baixas, nomeadamente aqueles que completaram seis anos de escolaridade; no aumento 

da proporção de indivíduos com um nível de ensino superior.  

Na última década tem-se sentido uma redução significativa de alunos que tem 

conduzido ao encerramento de alguns Jardins-de-infância e Escolas do 1º ciclo.   

No que respeita ao insucesso escolar que tendo vindo a registar-se neste 

Agrupamento de Escolas poderá relacionar-se com: algum desordenamento da rede 

escolar; falta de motivação/expectativas por parte dos alunos e de alguns Encarregados 

de Educação; baixo nível de escolaridade dos Encarregados de Educação; 

Currículos/Carga Horária; forte absentismo e abandono de alunos de etnia cigana.     
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- Escolas do Concelho de Sabugal  

 

EB1 de Sabugal 

 

Caracterização da Escola  

 

A escola está situada perto do Largo da Fonte, tendo a Sul e Este o Largo do Cinema. 

As instalações são do tipo indefinido e possuem dois pisos, ocupando uma área de 

410m2. A área do pátio é de 1600m2 não existindo um recreio coberto.  

O edifício é de pedra e tem vários acessos para os pátios.  

A entrada principal é feita através da rua do Largo da Fonte.  

O primeiro piso é composto por seis salas de aula com luminosidade suficiente e com 

uma área de 48m2 cada, um grande corredor, duas casas de banho (ambos os sexos), 

uma sala para as Auxiliares de Acção Educativa, uma arrecadação para material 

didáctico e um pequeno espaço para armazenamento do leite escolar.  

No segundo piso há um salão com um palco, cuja área é de 143m2 que também 

funciona como sala de recreio nos dias chuvosos e frios, duas salas com 48m2 cada, 

numa delas decorrem aulas, a outra é utilizada para actividades extra-curriculares; uma 

sala do Apoio Educativo; uma sala onde funciona a coordenação do Ensino Recorrente; 

uma sala destinada para a Direcção da Escola e ainda três casas de banho, uma delas 

para docentes.  

Ambos os pisos são de madeira, com excepção das casas de banho e dos corredores 

que são revestidos com mosaicos.  

A escola é bastante arejada e possui, também, iluminação artificial e aquecimento 

central. Um dos pátios (zona Norte) é em terra batida e tem algumas árvores, o outro é 

cimentado.  

 

Distribuição de turmas  

 

A População Escolar referente ao ano lectivo de 2008/2009 é constituída por 140 

alunos, agrupados da seguinte forma: 1º ano (38 alunos); 2º ano (37 alunos); 3º ano (34 

alunos); 4º ano (31 alunos), havendo duas turmas de cada ano lectivo.  
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Recursos Humanos  

 

Professores Auxiliares Acção Educativa 

21 5 

 

Este ano lectivo, a escola conta com a colaboração de 26 pessoas das quais 21 são 

Professores. É o trabalho destas pessoas, em conjunto, que permite o funcionamento da 

escola no seu dia a dia, assim como os resultados que são obtidos. 

 

Caracterização do Corpo Docente 

 

O corpo docente é constituído por 8 professores com funções lectivas, 1 professora 

de Educação Especial, 2 professoras de Apoio Educativo e 10 professores destinados às 

actividades de Enriquecimento Curricular.   

  

Caracterização do Corpo Não Docente 

 

O corpo não docente é composto por 5 auxiliares de acção educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – EB1 de Sabugal. 
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EB1 de Ruvina 

 

Caracterização da escola 

 

A escola de Ruvina pertence ao concelho de Sabugal, distrito da Guarda.  

O edifício pertence ao Plano Centenário e encontra-se em muito bom estado de 

conservação, devido às sucessivas remodelações que têm sido efectuadas ao longo dos 

anos.   

No ano lectivo de 2008/2009 apresenta a seguinte composição: um espaço de recreio, 

frontal à escola e fronteiriço com a estrada. Encontra-se devidamente vedado por um 

muro, com forma regular e a dois níveis, sendo o superior paralelo à estrada. Este tem, 

do lado direito, canteiros e do lado esquerdo baloiços. O espaço inferior é de areia 

grossa e muito amplo, ideal para a realização de jogos. O edifício dispõe de 4 salas, 

duas delas amplas e destinadas às actividades lectivas diárias. Uma muito recente sem 

qualquer função e a quarta sala tem também grandes dimensões e destina-se ao inglês, 

às actividades de expressão plástica, bem como a albergar os alunos em dias de mau 

tempo.  

Existem duas entradas com amplos espaços, com acesso ao corredor que liga as salas 

e as casas de banho. Ao longo do corredor estão concentradas 8 casas de banho, uma 

para adultos e 7 para os alunos. Nesse mesmo espaço existem, ainda, duas arrecadações.  

A escola é detentora de variado material didáctico, como televisão, vídeo, DVD, 

leitor de cassetes, duas máquinas fotográficas e uma biblioteca infantil. As salas são 

aquecidas através do aquecimento central.  

 

Distribuição de turmas 

  

Na escola EB1 de Ruvina, no ano lectivo de 2008/2009, encontram-se matriculados 

21 alunos, divididos por duas salas. 1ª Turma (1º e 2º ano) e a 2ª Turma (3º e 4º ano). A 

1ª Turma é composta por 10 alunos e a 2ª Turma por 11 alunos (anexo I).  
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Recursos Humanos  

 

Professores Auxiliares Acção Educativa 

6 1 

 

Trata-se de uma escola situada numa aldeia pertencente ao Concelho de Sabugal, e 

como tal o número de alunos é consideravelmente reduzido. Face a esta situação a 

escola dispõe de 7 pessoas, sendo que 6 são professores.  

 

Caracterização do Corpo Docente  

 

O corpo docente é composto por 2 professoras titulares, uma professora de Apoio 

Educativo e três professores das Actividades de Enriquecimento Curricular.  

 

Caracterização do Corpo Não Docente  

 

Em relação ao corpo não docente é composto apenas por uma auxiliar de acção 

educativa.  
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EB1 de Aldeia Velha 

 

Caracterização da escola  

 

A escola Básica de 1º ciclo de Aldeia Velha fica situada em zona rural, vocacionada 

para o ensino básico, sendo a sua estrutura física da população adequada à população 

que a frequenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapa da localização de Aldeia Velha. 

 

O acesso à escola é bom, devido à sua localização, junto à estrada nacional. Quanto à 

estrutura física as instalações escolares constam do Plano Centenário e possuem quatro 

salas bem iluminadas, sendo duas no rés-do-chão, uma ocupada pelo 1º ciclo e a outra 

ocupada pelo Jardim-de-infância. As outras, neste momento, encontram-se vagas. Tem 

ainda instalações sanitárias, um pátio coberto, um pátio de recreio espaçoso onde está 

também implantado um belíssimo jardim.  

Esta escola pertence à freguesia de Aldeia Velha, concelho de Sabugal e fica a cerca 

de 27Km da sede de concelho. População de fraca densidade populacional, devido à 

forte corrente de emigração. Os habitantes de Aldeia Velha dedicam-se, principalmente 

à criação de gado bovino e à agricultura.   

No presente ano lectivo (2008/2009) estão matriculados 11 alunos que constituem 

uma única turma: 1º ano - 4 alunos; 2º ano - 3 alunos; 4º ano - 4 alunos. O corpo 

docente é composto por uma professora titular e três professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular.  
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EB1 de Vila Boa 

 

A freguesia de Vila Boa possui 420 habitantes, cujas principais actividades 

económicas são a agricultura, o comércio, a indústria da serralharia, a carpintaria, a 

indústria de panificação e a pastorícia.  

A freguesia de Vila Boa está situada junto de uma pequena ribeira afluente da 

margem direita do rio Côa, a 10 km a Nordeste do Sabugal.  

O orago da freguesia é São Pedro. Do seu património cultural e edificado, destaca-se 

a Igreja Matriz, os cruzeiros. Outros locais de interesse turístico e natural são a Ermida 

de Santo Antão, a Ermida de São Gregório e as paisagens naturais envolventes.  

Entre as principais festividades, destacamos a Festa do Santíssimo Sacramento (3º 

Domingo de Agosto), do Santo Antão (17 de Janeiro), de São Gregório (4º Domingo de 

Maio) e de Nossa Senhora dos Prazeres (Domingo a seguir à Páscoa).  

A gastronomia local é baseada nos enchidos, nos coscoréis e na milharada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa da localização de Vila Boa. 
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     Caracterização da escola 

 

A escola localiza-se numa das extremidades da aldeia. É um edifício antigo, 

constituído por duas salas, mas apenas uma é utilizada para leccionar.  

A sala de aula é ampla, arejada, bem iluminada e está em bom estado de 

conservação. No entanto, a população escolar tem vindo a decrescer.  

No presente ano lectivo (2008/2009) estão matriculados 11 alunos que constituem 

uma única turma:  

 

1º ano - 2 alunos;  

2º ano - 3 alunos;  

3º ano - 1 aluno;  

4º ano – 5 alunos.   

 

 

 

 

                                                                      Figura 5 – EB1 de Vila Boa.  

 

Caracterização do Corpo Docente  

 

O corpo docente é composto por uma professora titular e três professores das 

Actividades de Enriquecimento Curricular.  

 

Caracterização do Corpo Não Docente  

 

Em relação ao corpo não docente é composto apenas por uma auxiliar de acção 

educativa.  
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Escola Básica 2/3 CEB de Sabugal 

 

Caracterização da escola  

 

A escola Básica de 2º e 3º ciclos de Sabugal encontra-se a funcionar num edifício 

relativamente recente, tendo sido inaugurada em 31 de Outubro de 1986. É constituída 

por 14 salas de aula, servindo algumas de apoio específico a várias disciplinas (salas de 

Educação Visual, Educação Musical, Físico-Química e Ciências da Natureza).  

Tem, neste ano, de 2008/2009, 218 alunos distribuídos por 11 turmas, sendo 4 turmas 

do 5º ano (69 alunos), 3 turmas do 6º ano (71 alunos), uma turma do 7º ano (23 alunos), 

uma turma do 8º ano (23 alunos) e 2 turmas (32 alunos) no 9º ano de escolaridade. Em 

todas as turmas há alunos como NEE que são apoiados pela Psicóloga do Agrupamento 

e pelas Professoras do Apoio Educativo. 

O corpo docente em funções nesta escola é de 40 professores, agrupados em quatro 

Departamentos e uma Técnica dos Serviços de Psicologia e Orientação (que exerce as 

suas funções abarcando as 3 escolas existentes na cidade – 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclos e 

Secundário).  

O pessoal não docente é composto por 7 elementos do Pessoal Administrativo, 16 

Auxiliares de Acção Educativa, 1 Guarda-Nocturno e 1 Auxiliar de Manutenção.  

Em termos socioculturais, os alunos são oriundos, na generalidade, de famílias que 

desfrutam dum padrão de vida médio/baixo, já que mais de 50% são subsidiados com os 

benefícios e apoios educativos concedidos pela autarquia/EB 2/3.     

 

Caracterização da População Escolar do Agrupamento 

 

No presente ano lectivo (2008/2009), a População Escolar do Concelho de Sabugal 

encontra-se distribuída por 27 estabelecimentos de ensino, 13 do pré-escolar, 13 do 1º 

CEB e a Escola Básica do 2º e 3º ciclos de Sabugal. 

Nos estabelecimentos do pré-escolar existem, na totalidade, 144 alunos, em 14 

turmas  
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Nos estabelecimentos do 1º CEB existem, na totalidade, 340 alunos, em 25 turmas, 

assim distribuídos:  

1º ano – 92 alunos; 

2º ano – 85 alunos; 

3º ano – 79 alunos;  

4º ano – 84 alunos.  

 

O corpo docente do pré-escolar é constituído por 20 educadores e no 1º CEB é 

constituído por 30 docentes.  

O pessoal não docente é formado por 38 elementos: 13 do pré-escolar, 9 do 1º CEB e 

16 da Escola Básica 2º e 3º ciclos de Sabugal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6 – Escola Básica 2/3 CEB de Sabugal. 
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Externato Secundário do Soito 

 

Caracterização do externato   

 

O externato Secundário do Soito (ESS), é uma instituição de Ensino Particular com 

paralelismo Pedagógico e contrato de Associação com o Ministério da Educação, 

pertencente à cooperativa ― Externato Secundário do Soito, CRL‖.  

Esta escola é criada por iniciativa privada em 1965. Foi criado por iniciativa privada, 

por João Viegas Nabais, natural e residente no Soito, tendo como seu primeiro director 

o Dr. José Diamantino dos Santos.  

Perante a impossibilidade de obter dados sobre este antigo colégio, é extremamente 

difícil fazer uma resenha histórica, por simples e incompleta que ela seja.  

O externato tem como seus constituintes a Entidade Proprietária e os Órgãos Sociais 

da Cooperativa Externato Secundário do Soito, CRL a quem cabe a sua gestão e 

administração financeira; uma Direcção Pedagógica; um corpo docente com contrato 

com a Cooperativa Externato Secundário do Soito, CRL; um corpo discente formado 

por todos os alunos matriculados neste Estabelecimento de Ensino; um corpo de pessoal 

não docente, composto pelos funcionários da secretaria, da cozinha, do pessoal auxiliar 

de educação e vigilantes; o Serviço de Psicologia e Orientação e os pais e Encarregados 

de Educação.  

O edifício escolar possui, actualmente, cinco salas de aula normal, um laboratório, 

uma sala de Informática, uma sala de Educação Visual, uma sala de Educação 

Tecnológica, Biblioteca/Sala de Estudo, Cantina/Refeitório, Ginásio e Ludoteca.  

Relativamente ao equipamento escolar e audiovisual, a escola encontra-se 

satisfatoriamente apetrechada, havendo material informático disponível para alunos e 

professores.  
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População Escolar 

Ano Turmas Alunos 

5º 1 22 

6º 1 15 

7º 1 22 

8º 1 19 

9º 1 15 

Total  93 

 

Quadro 1 – Caracterização da População Escolar (2008/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7/8 – Externato Secundário do Soito. 

Pessoal Docente Exclusividade 12 

Acumulação 1 

 

Pessoal Não Docente 

Pessoal Administrativo 1 

Pessoal de Cozinha 1 

Pessoal Auxiliar de Acção 

Educativa 

2 
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Escola Secundária c/ 3º CEB de Sabugal 

 

Caracterização da escola  

 

A escola Secundária c/ 3º CEB de Sabugal situa-se numa zona nova da cidade, em 

local de expansão habitacional e desportiva.  

Criada pela Portaria nº 55-C/86, de 12 de Fevereiro, entrou em funcionamento no 

mês de Setembro de 1986, nas instalações do então extinto Externato Secundário do 

Sabugal.  

No início do ano lectivo seguinte, isto é, em Setembro de 1987 deu-se a mudança 

para as actuais instalações.  

O edifício actual, de construção conforme projecto-tipo da Direcção Geral dos 

Equipamentos Educativos, é constituído por quatro pavilhões distintos: Pavilhão 

Polivalente, onde existem o Gabinete de Conselho Executivo, os Serviços 

Administrativos, a portaria, a recepção e o P.B.X; a Biblioteca (totalmente 

informatizada e equipada com internet). Integrada na Rede Nacional de Bibliotecas 

Escolares; o Centro de Recursos (equipado com vídeo, televisão, retroprojector, 

episcópio e computadores); salão de convívio dos alunos (com televisão); sala de 

Professores, sala de Directores de Turma; sala de Delegados de Grupo; bar dos 

professores; papelaria; sala da Associação de Estudantes (equipada com mesa 

misturadora e gira-discos) ligados ao salão polivalente. O Pavilhão de salas de aula 

composto por: 

 R/C - laboratório de Química (sala de aula, sala de preparação e sala de reagentes); 

Laboratório de Física (sala de aula, sala de balanças, câmara escura equipada com 

laboratório fotográfico); salas de aula (equipadas com TV e Vídeo); instalações 

sanitárias e salão de convívio.  

1º andar - sala de Educação Visual (sala 9); salas de aula; Laboratórios de Ciências 

Naturais e Biologia; arrecadação do Pessoal Auxiliar e instalações sanitárias das alunas. 

2º andar - salas de aula; gabinete de professores; casa de banho dos professores e 

Laboratório de Matemática.  

Por cada andar existem três retroprojectores.  
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Um outro pavilhão é o Polivalente anexo que integra o auditório (com capacidade de 

40 lugares); o Serviço de Acção Social Escolar; o bar; a reprografia e o Gabinete de 

Psicologia.  

Por último a escola possui também um pavilhão Gimnodesportivo e um campo de 

jogos polivalente exterior, devidamente vedado.    

 

Caracterização da População Escolar  

 

Na Escola Secundária c/ 3º CEB de Sabugal, continua a fazer-se sentir o decréscimo 

do número de alunos correspondente à migração das gentes do Concelho para os 

grandes centros urbanos e para o estrangeiro.  

No ano lectivo de 2008/2009, frequentam esta escola 311 alunos, assim distribuídos:  

 

- 109 alunos no 3º ciclo do ensino básico.  

 

34 no 7º ano  

18 no 8º ano  

42 no 9º ano  

15 no CEF ( Curso de Técnico de Instalações Eléctricas) 

 

- 202 no ensino secundário. 

 

41 no 10º ano (Curso de Línguas e Humanidades e Ciências e Tecnologias). 

49 no 11º ano (Curso de Ciências Sociais e Humanas e Curso de Ciências e 

Tecnologias). 

32 no 12º ano (Curso de Ciências Sociais e Humanas e Ciências e 

Tecnologias). 

80 nos CP (Cursos de: Técnicos de Gás, Técnicos de Obra/Condução de 

Obra, Técnicos de Turismo Ambiental e Rural, Animador Sócio Cultural, 

Técnico de Organização de eventos).  
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Os alunos estão agrupados em 19 turmas, distribuídos da seguinte forma:  

 

7º ano – 2 turmas  

8º ano – 1 turma  

9º ano – 2 turmas  

CEF – 1 turma  

10º ano – 3 turmas  

11º ano – 3 turmas  

12º ano – 2 turmas  

CP – 5 turmas  

 

A maior parte dos alunos deslocam-se diariamente das suas localidades de residência 

para o Sabugal, percorrendo alguns deles longas distâncias, já que o Concelho de 

Sabugal é, em termos de expansão, o segundo maior do País.  

A escola tem uma ocupação ao longo de todo o dia, abrindo as suas portas às 8 horas 

para as encerrar às 18 horas, ou seja, tem uma utilização de 10 horas diárias.  

A escola tem vindo a desenvolver actividades de complemento curricular, numa 

dimensão plural (humanística, artística, tecnológica, e cultural), permitindo assim uma 

utilização criativa/formativa/activa.  

A escola tem também um Clube de Desporto Escolar com uma intensa participação 

em provas a nível regional e nacional, e um Clube de Ciência Viva com dois projectos 

aprovados, um Clube de Geografia e um Clube de Matemática. 

A escola é também uma Escola Promotora de Saúde integrando o respectivo projecto 

nacional.  

Tem também um Jornal Escolar com periocidade trimestral, também disponível 

online.  

A escola integra também a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares com projecto 

próprio.  
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Caracterização do corpo docente  

 

O corpo docente da Escola caracteriza-se por uma grande mobilidade, já que, grande 

parte dos professores não pertence ao quadro da escola, o que torna, de certo modo, 

difícil a concretização de acções plurianuais.  

No presente ano lectivo estão ao serviço da Escola 53 professores:  

 

Grupos de Recrutamento:  

 

290 - EMRC - 1 Professor 

300 - Português - 9 professores  

330 - Inglês - 4 Professores  

400 - História - 3 Professores  

410 - Filosofia - 2 Professores  

420 - Geografia - 3 Professores  

430 - Economia - 3 Professores  

500 - Matemática - 6 Professores  

510 - Físico Química - 4 Professores  

520 - Biologia - 4 Professores  

530 - Ed. Tecnológica - 2 Professores  

550 - Informática - 2 Professores  

600 - Ed. Visual - 2 Professores  

620 - Ed. Física - 4 Professores  

910 - Ed. Especial - 1 Professor  

 

Pessoal Não Docente  

 

O quadro do pessoal não docente é constituído pelos seguintes elementos: serviços 

administrativos (dois Assistentes Administrativos especialistas, quatro Assistentes 

Administrativas, uma Técnica Profissional Especialista, uma Técnica de Acção Social 

Escolar e uma psicóloga – Serviços de Psicologia e Orientação) e o pessoal auxiliar (20 

Auxiliares de Acção Educativa, sendo uma Encarregada de Coordenação do Pessoal 

Auxiliar e um Guarda-nocturno).  
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Conselho Executivo  

 

É constituído por três professores, dois do quadro de Escola, sendo um do grupo de 

recrutamento 430 e outro do 300, e um do Quadro de Zona Pedagógica do Grupo de 

Recrutamento 520, eleitos por um mandato de três anos.   

 

Áreas em Funcionamento  

 

Funciona o 3º ciclo do ensino básico tendo a escola oferecido como disciplina 

própria a de pintura, bem como três cursos de Educação e Formação.  

Quanto ao ensino secundário, os alunos dispõem de três cursos Cientifico 

Humanísticos: Ciências Sociais e Humanas/ Línguas e Humanidades e Ciências e 

Tecnologias e quatro Cursos Profissionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9/10 – Escola Secundária c/ 3º CEB de 

Sabugal. 
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2.2 – Participantes:  

 

Os participantes no nosso projecto são constituídos pelos alunos de PLNM, pelas 

famílias dos mesmos e por todos os formadores, que de um modo ou de outro, 

contribuem para a sua aprendizagem. 

Assim, passamos a apresentar a caracterização dos envolvidos:  

 

− Alunos:  

 

1. 01 APLNM, aluno do 2º ano do 1º CEB da EB1 de Sabugal;  

2. 02 APLNM, aluno do 2º ano do 1º CEB da EB1 de Ruvina; 

3. 03 APLNM, aluno do 3º ano do 1º CEB da EB1 de Ruvina;  

4. 04 APLNM, aluno do 4º ano do 1º CEB da EB1 de Aldeia Velha;  

5. 05 APLNM, aluno do 4º ano do 1º CEB da EB1 de Vila Boa;  

6. 06 APLNM, aluno do 4º ano do 1º CEB da EB1 de Vila Boa;  

7. 07 APLNM, aluno do 5º ano do 2º CEB da EB 2/3 de Sabugal; 

8. 08 APLNM, aluno do 5º ano do 2º CEB do Externato Secundário do 

Soito; 

9. 09 APLNM, aluno do 8º ano do 3º CEB do Externato Secundário do 

Soito; 

10. 10 APLNM, aluno do 10 º ano da Escola Secundária do Sabugal; 

11. 11 APLNM, aluno do 11º ano da Escola Secundária do Sabugal.  

 

3. Objectivos  

 

Embora já apresentados no figurino do nosso projecto, cabe nesta parte do trabalho 

voltar a apresentá-los para uma melhor sequência do texto. São eles:  

 

− Detectar dificuldades quer dos alunos quer dos professores no 

ensino/aprendizagem do PLNM;  

− Identificar constrangimentos; 
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− Resolver problemas;  

− Enumerar competências a desenvolver quer nos docentes quer nos 

alunos;  

− Apresentar propostas a desenvolver em contexto pedagógico do PLNM.  

 

4. Estratégias  

 

Como já referimos, aplicámos um inquérito aos professores das escolas do 

Concelho de Sabugal que têm nas suas turmas alunos provenientes de outros países, 

bem como aos próprios alunos.  

Assim, passamos a apresentar quer o inquérito dos professores, quer o inquérito 

dos alunos e a sua respectiva interpretação. (Anexo II – XIII).  

 

Inquérito dos Professores  

 

− Interpretação  

 

Tendo em conta a amostra sobre a qual incidiu a nossa investigação, é extremamente 

difícil fazer uma análise uniformizada dos resultados dos inquéritos aplicados, uma vez 

que estamos em presença de diversos níveis de ensino, de faixas etárias diversificadas e 

de alunos provenientes de diferentes países (França, Roménia, Sérvia, Guiné e Brasil). 

Desta forma, o modo como cada professor está a vivenciar esta problemática é 

completamente distinta e dependente do aluno em questão. No entanto, é de salientar 

que os professores que estão a sentir mais dificuldades em trabalhar com esses alunos 

são aqueles cujos alunos vieram para Portugal há muito pouco tempo, com idades entre 

os 17 e os 18 anos e que ingressaram em turmas de 10º/11º ano, sem qualquer 

conhecimento da Língua Portuguesa. Segundo esses professores, torna-se extremamente 

difícil o trabalho a desenvolver, porque é necessário dar resposta a uma infinidade de 

problemas, como dificuldades de adaptação, problemas de comunicação e 

principalmente a questão de como ensinar o português básico a alunos de 11º ano. 

(anexo X). Os professores consideram que este tipo de alunos (PLNM) inseridos numa 

turma dita ―normal‖ (PLM) representam alguns constrangimentos ao desenvolvimento 
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dos conteúdos programáticos, uma vez que necessitam de aprender todos os conteúdos 

gramaticais e semânticos do Português e ainda os conteúdos referentes ao ano lectivo 

em questão. Para se conseguirem bons resultados, é necessário realizar um trabalho 

individualizado com o aluno e, consequentemente, tem de partir daquele essa vontade 

de aprender. Neste âmbito, os dados analisados e as conversas que estabelecemos com 

alguns dos professores revelam que este tipo de alunos são pessoas com outra 

responsabilidade e uma visão diferente do ensino, pois são eles mesmos que procuram e 

manifestam o desejo de aprender e de querer sempre mais. De referir que, alguns dos 

alunos estudados, são dos membros que mais se destacam pela positiva, dentro da sua 

turma.  

Aqueles alunos que também possuem o Português como LNM, mas que vieram para 

Portugal com idades mais baixas (a entrar para o 1º CEB ou para o 2º CEB) trazem 

igualmente alguns constrangimentos e dificuldades para o professor. No entanto, são 

dificuldades mais atenuadas, na medida em que aqueles tiveram menos contacto com a 

língua e a cultura do seu país, tornando-se mais fácil incutir-lhe um novo código 

linguístico pelo que facilmente se adaptam à cultura do nosso povo. Verificámos, 

também, através dos inquéritos que as dificuldades sentidas são maiores em turmas com 

alunos dos quatro níveis de Ensino Básico (anexo IV). Neste tipo de amostra, podemos 

constatar que a dificuldade mais sentida é, de facto, a integração num grupo e assumir-

se como membro integrante do mesmo. Assim, sentem-se desprotegidos, não 

estabelecendo comunicação, levando-os ao isolamento e concomitantemente numa 

frágil participação e realização das tarefas (anexo II). Com o presente estudo, foi-nos 

dado a conhecer que a maioria dos professores não tem qualquer tipo de apoio 

institucional e que, embora sintam alguma dificuldade em construir materiais 

diferenciados, optam, na maioria das vezes, por o fazer, principalmente, para aqueles 

alunos que vêm para Portugal já com uma idade mais avançada, com personalidade 

construída e com objectivos delineados (anexo X).  

Através de um contacto mais informal com os alunos estudados e com os respectivos 

professores, apurámos que esses alunos, fora do contexto escolar/sala de aula, usam a 

sua LM. Esta situação torna-se perfeitamente compreensível. Todavia, os professores 

consideram ser uma estratégia incorrecta a vontade dos pais, ao quererem que os filhos 

falem a língua do país de origem em casa, principalmente em alunos mais novos (1º 

CEB). Desta forma, cria-se uma confusão mental na criança, pois acaba por não se 
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identificar com nenhuma das línguas e por não pertencer a nenhuma cultura. Como 

refere Barreto num dos seus documentários da colecção: Portugal: um retrato social, ― já 

não são de lá, mas também ainda não são de cá‖.  

Em jeito de conclusão, é de extrema importância referir que os professores abordados 

neste estudo ainda têm uma grande dificuldade em enunciar as competências e a 

formação de um professor de PLNM, tendo sido muito poucos os que responderam à 

questão. No entanto, aqueles que responderam dizem que um professor de PLNM deve, 

primeiramente, dar muito valor e atenção aos aspectos extra-escola, proporcionar o 

bem-estar e a integração do aluno na sala, criar um ambiente familiar e até ser mais do 

que o professor, ao assumir mesmo um papel maternal, ao ter espírito de criatividade e 

ao ser flexível e tolerante (anexos VI e VIII). Segundo a opinião e a experiência de um 

professor, o docente de LNM, na ausência de melhor, deveria ser um professor de uma 

LE, uma vez que aí poderá ajustar algumas das suas estratégias.  

 

Inquérito dos alunos  

 

− Interpretação  
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Gráfico 2 
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Gráfico 4 
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Gráfico 6 
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Gráfico 8 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 
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Gráfico 14 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 
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Gráfico 16 
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Analisando os resultados dos inquéritos atribuídos aos alunos de PLNM podemos 

verificar que, solicitando-lhes para realizarem uma auto-avaliação, a maioria desses 

alunos, actualmente, classifica o seu domínio da Língua Portuguesa entre o nível de 

bom e muito bom (anexo XI). Apenas um dos inquiridos, com outro tipo de 

dificuldades, considera o seu domínio do português como fraco. Trata-se de um aluno, 

cujos pais não aceitam que assimile o português e preferem continuar a incutir-lhe a sua 

LM (francês), usando somente o português no contexto de sala de aula. Para os alunos 

que regressaram com idades mais baixas foi mais fácil a adaptação e, hoje em dia, 

sentem-se totalmente integrados e já não sentem diferenças no uso da língua face aos 

alunos nativos. No entanto, aqueles alunos de PLNM que vieram para Portugal há 

relativamente pouco tempo e com idades mais elevadas (17/18 anos) dizem ser muito 

difícil a integração e, ainda, encontram muitas diferenças na forma como eles falam e os 

alunos de PLM falam (anexo XI). Essas diferenças, segundo os mesmos, são de 

natureza construtiva e de vocabulário e expressões próprias do país (gíria e calão) – ver 

anexo XII. Os alunos de PLNM inseridos nas escolas do Concelho de Sabugal, quando 

questionados sobre se existem diferenças na maneira como falam dentro e fora da 

escola, maioritariamente respondem que sim, na medida em que o ambiente em que se 

encontram é muito importante e o ambiente extra-escola é mais liberto e mais sereno 

(anexo XIII). O mesmo cenário é visível quando eles referem que preferem a escrita, 

pois sentem-se mais à vontade com uma folha de papel do que propriamente com uma 

pessoa, a repressão, julgam eles, é menor (anexo XIII).  

Podemos assim terminar a nossa interpretação, mencionando que todas estas 

dificuldades são acrescidas em alunos com faixas etárias mais altas, pois têm amigos e 

personalidades próprias e torna-se extremamente difícil ajustar esse ―ser‖ a um novo 

mundo e a uma nova cultura.  
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5. Materiais  

 

Neste estudo, foram recolhidas algumas das fichas de avaliação sumativa/formativa 

realizadas nas respectivas turmas dos alunos de PLNM. Em dois casos, foram aplicadas 

exclusivamente aos alunos em estudo, na medida em que não frequentam a aula de 

Português (ensino normal), mas aulas de PLNM. Assim, realizam fichas de avaliação e 

trabalhos muito específicos, cujo objectivo é o exame nacional de PLNM. Numa das 

escolas, houve necessidade de se aplicar fichas distintas das realizadas pelos colegas de 

turma, uma vez que não houve flexibilidade por parte das professoras.  

Analisando, exaustivamente, as fichas de avaliação sumativa/formativa, os restantes 

trabalhos (e recordando as aulas a que assistimos), não podemos deixar de mencionar 

que estamos perante alunos empenhados nas tarefas e, na maioria dos casos, com 

grandes ambições, a par de uma grande vontade de continuar a efectuar um trabalho 

ascendente. De facto, são pessoas com personalidades fortes e muito definidas e com o 

sentido da responsabilidade muito incutido. Na maioria dos casos, é notório um trabalho 

ascendente e com resultados auspiciosos (anexo XIV). Ao nível da 

interpretação/compreensão não é de registar grandes entraves, uma vez que quando 

estabelecemos contacto com esses alunos não houve grandes dificuldades de 

compreensão. Em relação à expressão, os professores que os acompanham diariamente 

estão a atingir níveis bastante satisfatórios, facto que é reconhecido pelos próprios 

alunos. Verifica-se cada vez mais o uso de um vocabulário mais cuidado e com menos 

erros de fonética. A construção das frases é feita com mais rigor (anexo XIV) e de 

acordo com as regras, os alunos começam a substituir os ―seus sons‖ pela fonética 

adequada. Um erro muito recorrente deste tipo de alunos é a não colocação de artigo e 

no caso de alunos com o Francês como LM, a não utilização do “nh”, mas sim do “gn” 

(linha – ligna) – (anexo XV).  
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Considerações finais 

 

Estando a Língua Materna presente em todas as áreas disciplinares, é da orientação 

desta que devemos partir. Assim sendo, vejamos algumas questões para as quais 

tentámos encontrar respostas: 

− Como se interpretam situações problemáticas?  

− De que modo se assimilam conteúdos de 10º ano?  

− De que forma se entende um enunciado escrito, qualquer que seja, em 

situação académica ou fora dela?  

A resposta a estas questões, remete-nos, obviamente, para o domínio da Língua 

Materna.  

Nesse sentido, entendemos que o primeiro passo estará ligado ao gosto, como 

caminho de sensibilização e motivação para o sucesso. 

De facto, cultivar o gosto pela Língua Portuguesa não é mais do que aprender a ser 

Português e amar a nossa cultura. Cremos que a Língua Portuguesa é o que fomos, o 

que somos e o que seremos. 

É através da nossa Língua Materna que partilhamos, num permanente continuum de 

acesso aos outros, vivências diferentes, mais ou menos ricas como as nossas. Neste 

sentido, não podemos deixar de citar a já tão célebre frase de Wittgenstein: ―Os limites 

da linguagem são os limites do meu mundo‖.  

Neste trabalho foram apresentadas as diferenças conceptuais entre LM, L2 e LE. 

O domínio de outras línguas que não a materna começou a ser valorizado e, em 

situações profissionais, exigidas devido à globalização. Com o avanço dos tempos, por 

razoes políticas, económicas e sociais, surgiu a necessidade de aprendizagem de outras 

línguas. A escola, enquanto uma instituição de formação e centro social da grande 

maioria dos jovens que a frequentam, tem vindo a lidar com uma população estudantil e 

uma população docente social, cultural e linguisticamente heterogéneas. Este facto 

decorre dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento contínuo e crescente dos meios 

de comunicação, que asseguram trocas de informação cada vez mais rápidas e 

diversificadas, e também com a facilidade de mobilidade. Os falantes são, por isso, 

incessantemente expostos à diversidade linguístico-cultural.  
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O fenómeno da diversidade cultural está cada vez mais presente na Europa, surgindo 

de forma tão repentina, que os sistemas europeus levaram tempo a interiorizar essa 

mudança, sentindo-a numa primeira instância como algo ―desconfortável‖ e 

destabilizante. Face a esta situação, o Ministério da Educação descentralizou o processo 

de concessão de equivalências e definiu estratégias de apoio para esses alunos. Criou 

também um diagnóstico de competências em Língua Portuguesa da população escolar 

que frequenta as escolas Portuguesas. Este documento surgiu no âmbito das medidas 

facilitadoras da integração de crianças e jovens, falantes de outras línguas, a frequentar 

as nossas escolas. É um documento que integra algumas recomendações ao nível da 

oralidade e da escrita e das práticas de avaliação a utilizar, ou seja, da avaliação das 

aprendizagens. Assim, corroborando Sequeira (1991:351), Portugal, actualmente, 

enfrenta cada vez mais desafios ―perante o seu posicionamento em relação a um mundo 

cada vez mais liberto de fronteiras‖ e perante ―um tecido social cada vez mais 

diversificado‖. 

 Constatámos que o ensino/aprendizagem de uma L2 tem sido uma preocupação 

fundamental da Comunidade Europeia, como o comprovam documentos publicados 

pela respectiva Comissão, como por exemplo o ―Programa Língua‖
25

. Nestes 

documentos e neste projecto pretende-se construir uma Europa respeitadora das 

diversidades linguísticas.  

Apesar de o fenómeno da diversidade linguística já ser notório em quase todas as 

escolas portuguesas, ainda não existe muita informação nem formações que ajudem os 

docentes a saber lidar com este tipo de aprendizagem. Os recursos que existem, 

referiram os professores, chegam às escolas tardiamente, sendo documentos muito 

teóricos e descritivos. 

Como abordar e trabalhar com esse tipo de alunos? – eis a questão que deu o mote à 

parte empírica desta investigação. 

Acreditamos ter encontrado as respostas previamente delineadas, estando, porém, 

este trabalho num percurso em aberto, que pretendemos continuar.   

 

 

 

                                                   
25

 O ―Programa Língua‖ não abrange só os estudantes do ensino superior dos cursos de formação de 

professores, mas ainda as empresas e organizações profissionais e todos aqueles que trabalham no ensino 

Professional. O programa começou a funcionar plenamente em 1990.   
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