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[...] Tudo no mundo começou com um sim. Uma 
molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. 
Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-
história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 
Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. 
Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade 
através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e 
não houver resposta continuarei a escrever. [...]  
 
(Clarice Lispector – A hora da estrela) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as representações associadas ao aprendizado de 

línguas estrangeiras e à inserção social, entre estudantes de cursos privados de idiomas da 

cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Este município é considerado o segundo 

mais populoso do estado, apresentando um baixo indicador no Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM). Este nível é calculado a partir dos critérios de saúde e 

longevidade da população, de seu acesso à educação, bem como de sua renda. Contudo, a 

partir dos anos 2000, sua região central vivenciou um crescimento exponencial no número de 

cursos privados de línguas estrangeiras. O quadro teórico deste estudo está baseado nos 

conceitos de mercado linguístico (Bourdieu, 1998, 1989), de modelo gravitacional (Calvet, 

2002), de política linguística (Calvet, 2007; Cooper, 1997; Grin, 2002) e de representação 

linguística (Calvet, 2002; Pereira, 2012; Petitjean, 2009). A abordagem predominante nessa 

pesquisa é a qualitativa.  Os resultados demonstram, no contexto analisado, a relação direta 

entre a promessa de desenvolvimento econômico da região e a proliferação de cursos de 

línguas.  Por outro lado, a demanda real de formação linguística denota a ausência de políticas 

linguísticas educacionais para o ensino de línguas estrangeiras no município. Observamos que 

as representações linguísticas dos estudantes e as escolhas das línguas estudadas reforçam o 

status da língua inglesa, de acordo com o modelo gravitacional. 

 

 

 

 

Palavras-chave: mercado linguístico; modelo gravitacional; políticas linguísticas; 

representações linguísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyse the representations associated with foreign 

language learning and social insertion among students of private foreign language courses in 

the city of São Gonçalo, in the state of Rio de Janeiro. This town is considered the second 

most populated of the state and presents a low Human Development Index (HDI) for cities. 

This index is calculated by criteria regarding a given population such as health and longevity, 

as well as its income and access to education. Nevertheless, since 2000, the central side of the 

city has experienced an exponential growth in the number of private foreign language courses. 

The theoretical framework of this study is based on the concepts of linguistic marketplace 

(Bourdieu, 1998, 1989), gravitational model (Calvet, 2002b), language policy (Calvet, 2007; 

Cooper, 1997; Grin, 2002) and linguistic representation (Calvet, 2002a; Pereira, 2012; 

Petitjean, 2009), by means mainly of a qualitative research approach. The results show a close 

relationship between the promise of economic development and the proliferation of language 

courses in the region and context analysed. On the other hand, the real demand for linguistic 

education denotes the absence of educational linguistic policies for the teaching of foreign 

languages in the city. We can observe that the linguistic representations of students, as well as 

the choice of studied languages, reinforce the status of the English language, according to the 

gravitational model. 

 

 

 

 

Keywords: linguistic marketplace; gravitational model; language policy; linguistic 

representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se lançarmos um olhar para a Rua Dr. Francisco Portela, no centro do município de 

São Gonçalo (ANEXO 1), no Estado do Rio de Janeiro, podemos observar inúmeras fachadas 

e placas em diferentes formatos, identificando os cursos privados das diversas línguas 

estrangeiras oferecidas na cidade. 

São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado e, a partir da década de 

90, houve um crescimento do comércio local e a instalação de shoppings. São Gonçalo está 

próximo a cidades consideradas economicamente importantes, tais como a capital, Rio de 

Janeiro, e Niterói. No entanto, de acordo com os dados do IDHM1 São Gonçalo pode ser 

considerada uma cidade pouco desenvolvida e com baixa qualidade de vida. Nesse contexto, 

nos chama atenção uma oferta tão significativa de cursos de idiomas como uma forma de 

comércio em potencial. 

A cidade de São Gonçalo foi fundada em 6 de abril de 1579, pelo colonizador 

português Gonçalo Gonçalves.  A partir de dados do IBGE2 do ano de 2016, estima-se que 

esta cidade tenha uma população de 1.044.058 habitantes. De acordo com o Censo 

Demográfico de 2010, o município encontra-se na 795ª posição no IDHM em relação aos 

5.570 municípios do país e está na 14ª posição dentre os 92 municípios de seu estado. O IBGE 

estima que a cidade possua 897.674 pessoas alfabetizadas. 

 Para Mendonça (2007) a cidade de São Gonçalo passou por dois momentos de 

mudança: a expansão fordista das indústrias (conservas e pescado; cimento e naval), a partir 

de 1920, que entram em declínio em 1970, e a abertura de grandes centros comerciais 

(mercados, shoppings), a partir de 1990. O autor aponta que a ideologia da modernização 

trouxe para cidade novas perspectivas e novos espaços de consumo com o objetivo de atender 

as classes C e D.  

 Do ponto de vista dos estudos sociolinguísticos, parece-nos importante analisar o 

fenômeno do aumento de oferta de cursos de idiomas nesse município, considerando a 

aprendizagem de línguas como um dos fatores para a inserção social. É importante ressaltar 

que, a partir do ano 2000, houve um aumento de 4 para 13 cursos de idiomas (ver 

APÊNDICE 1) na cidade de São Gonçalo. 

Desta forma, buscamos com este estudo compreender a implicação deste crescimento 

                                                           
1O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 
2
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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de mercado a uma possível representação de fator de inserção social por parte dos estudantes 

desta cidade.  

Nesse sentido, a aprendizagem de uma língua estrangeira poderia ser analisada de 

acordo com o conceito de capital simbólico de Bourdieu (1989; 1998). Esse conceito é 

retomado por Calvet (2002c) ao afirmar que “quanto mais um falante possui ‘capital 

linguístico’ (capital essencialmente simbólico, razão pelo qual seu poder deve ser reconhecido 

pelo grupo), mais ele é livre para jogar no mercado” (CALVET, 2002c, p. 96).  Entendemos 

neste estudo que o mercado linguístico funciona como o espaço no qual as palavras circulam 

como mercadorias e as línguas possuem um valor simbólico para uma dada comunidade 

linguística. 

Nossa pesquisa busca analisar se o bem simbólico aqui caracterizado pela 

aprendizagem de línguas estrangeiras poderia ser, de fato, uma das alternativas de inserção 

social de estudantes. Para validar a hipótese aqui apresentada, partimos da análise das 

representações linguísticas dos estudantes acerca da escolha da língua estrangeira que 

estudam em um dos cursos da cidade.  

Para fundamentar este estudo, abordamos os conceitos de mercado linguístico e de 

modelo gravitacional (Bourdieu, 1998, 1989; Calvet, 2002b; Grin, 2002, 2005), no qual 

compreendemos o mercado linguístico como o espaço onde os bens são as palavras daquele 

que realiza o discurso, e o modelo gravitacional seria uma amostra da relação estatutária entre 

as diferentes línguas no mercado linguístico. Trabalhamos, também, com o conceito de 

política linguística (Calvet, 2007; Cooper, 1997; Grin, 2002), que diz respeito às decisões 

políticas sobre as línguas e seus usos na sociedade. Por último, tratamos do conceito de 

representação linguística (Calvet, 2002a; Pereira, 2012; Petitjean, 2009), a partir do qual 

poderíamos perceber as imagens/crenças que os indivíduos possuem acerca de suas escolhas 

linguísticas. 

De acordo com o alinhamento teórico para refletir e analisar as relações entre língua e 

sociedade no município em questão, esse estudo insere-se na linha de pesquisa 3 (História, 

política e contato linguístico) do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem. 

A presente dissertação está divida em seis capítulos. No primeiro deles, aborda-se o 

tema da pesquisa com a explicação de sua proposta, sua motivação e justificativa. Também 

são apresentados a organização do trabalho, seu objetivo geral e os objetivos específicos. No 

segundo capítulo, tratamos dos pressupostos teóricos que norteiam este estudo. No terceiro 

capítulo, apresentamos a metodologia utilizada. No quarto capítulo, buscamos fazer um breve 

histórico do município de São Gonçalo e de sua relação com as políticas linguísticas 
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educacionais para o ensino de língua estrangeira.  No quinto capítulo, realizamos a análise dos 

dados levantados através dos questionários aplicados. E por fim, no sexto e último capítulo 

trazemos a conclusão deste estudo. 

 Esperamos com esta pesquisa poder contribuir para os estudos teóricos do campo da 

educação linguística e das políticas linguísticas, através da análise do mercado linguístico 

existente na cidade de São Gonçalo, bem como das representações linguísticas dos estudantes 

dos cursos de idiomas desta localidade.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Investigar a relação entre a oferta de cursos de idiomas e a representação da 

aprendizagem de línguas como um possível fator de inserção social na cidade de São 

Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.  

 

1.2 Objetivos específicos  

 

• Elencar as políticas linguísticas educacionais na cidade de São Gonçalo, voltadas para 

a oferta gratuita do ensino de línguas; 

• Fazer um levantamento dos cursos de línguas privados na região central do município; 

• Relacionar a oferta de cursos de línguas (público e privado) com a economia local; 

• Delinear o perfil sociolinguístico dos estudantes dos cursos privados de idiomas; 

• Analisar as representações linguísticas dos estudantes acerca da aprendizagem de 

línguas como um capital simbólico e um possível fator de inserção social. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo apresentamos os pressupostos teóricos que fundamentam nossa 

pesquisa. Para tal, abordamos os conceitos de mercado linguístico, modelo gravitacional, 

política linguística e representação linguística.      

 

2.1 Mercado linguístico   
 
  

O fato de saber uma língua estrangeira pode se apresentar, nos dias atuais, como um 

grande aliado nas interações sociais e nas inserções em determinados grupos.  

A partir dos estudos de Bourdieu (1998; 1989), observamos que a língua não serve 

somente para comunicar e desenvolver/aprofundar conhecimentos, ela também pode atuar 

como uma forma de poder nas relações sociais.  

Bourdieu (1998; 1989) apresenta em seus estudos A Economia das Trocas 

Linguísticas e O poder simbólico, as relações entre língua e condições sociais. Nesses 

trabalhos são inseridos os conceitos de capital (econômico, cultural, simbólico e social), poder 

simbólico e mercado linguístico.  

Na concepção de Bourdieu (1998; 1989) sobre as relações entre língua e sociedade, ele 

vai destacar o conceito de habitus. Para o autor, o habitus surge do capital social associado ao 

capital econômico, cultural e simbólico, e este conjunto de capitais separa a sociedade em 

classes sociais. Esse conceito é importante para nossa pesquisa, pois o habitus representaria as 

estruturas de organização da vida em sociedade. Desta forma, poderíamos perceber que as 

práticas sociais de um indivíduo se desenvolveriam também em função da classe social na 

qual ele está inserido. 

Bourdieu (1998; 1989) associa o conceito de habitus ao de capital. Dentre os capitais 

já mencionados, nos ateremos ao conceito de capital simbólico, pois é o que trata do acúmulo 

de poder manifestado em diferentes classes sociais, relacionado à ideologia de 

reconhecimento. O autor nos mostra que a relação de força linguística entre os indivíduos, não 

se trata apenas de uma relação de competências linguísticas, e que “o peso dos diferentes 

agentes depende de seu capital simbólico, isto é, do reconhecimento, institucionalizado ou 

não, que recebem de um grupo” (BOURDIEU, 1998, p. 58). 

Compartilhando desse mesmo pressuposto, Soares (2001) destaca que as relações de 

comunicação linguística configuram relações de força simbólica/linguística, pois a linguagem 

para autora é um bem simbólico, assim como a informação e o conhecimento. Ela exemplifica 
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que o saber linguístico implica no poder e no domínio de um indivíduo sobre os outros nas 

relações de comunicação. De forma que esse bem simbólico possa instituir valor e poder a 

quem fala.  

Para a autora, as situações linguísticas funcionam como um mercado linguístico no 

qual os bens são as palavras do portador do discurso. Soares (2001) afirma que quando 

determinadas pessoas falam, elas são respeitadas e acreditadas, pois sua linguagem é 

autorizada, considerada legítima. Se outras pessoas reproduzissem o mesmo discurso, talvez 

essa fala não tivesse o mesmo valor, pois é a posição do falante no mercado linguístico que 

lhe dá autoridade.  

Compreendemos, a partir de Cruz (2009), que o estudo de uma língua estrangeira 

poderia ser uma promessa de inserção social a um indivíduo. A aprendizagem de línguas 

significaria a aquisição de um bem simbólico. Nessa mesma direção, Calvet (2002c) observa 

que quanto mais um indivíduo possui capital linguístico mais ele poderá ser reconhecido no 

mercado linguístico.  

Grin (2005) nos lembra de que desde o séc. XIX há uma relação dialética entre a 

escola e o mercado de trabalho, que o autor chama de mercado escolar (e linguístico). Para 

que um indivíduo conseguisse um bom emprego ou ascendesse em seu trabalho era preciso 

que ele tivesse estudado em boas escolas. Nos dias atuais, a escola e seus certificados de 

estudo ainda constituem um grande capital simbólico para as instituições e empresas no 

momento de optar por um candidato. Além disso, esse capital denotaria um poder simbólico 

nas relações sociais. 

O autor explicita que as relações sociais, assim como as trocas linguísticas, 

simbolizariam para a sociedade relações de poder simbólico entre os indivíduos. Para 

Bourdieu (1998):  

 

(...) a troca linguística é também uma troca econômica que se estabelece em meio a 
uma determinada relação de força simbólica entre um produtor, provido de um dado 
capital linguístico, e um consumidor. Em outros termos, os discursos não são apenas 
signos destinados a serem compreendidos, decifrados; são também signos de riqueza 
a serem avaliados, apreciados, e signos de autoridade a serem acreditados e 
obedecidos. (BOURDIEU, 1998, p. 53) 

 

O fato de alguém ter aprendido uma língua estrangeira demonstraria poder simbólico 

quando tratamos das relações sociais, pois poderíamos observar o capital linguístico 

(aprendizado em língua estrangeira) enquanto um capital que seria simbólico. Esse fato se 

justifica uma vez que, esse capital linguístico, adquirido através da aprendizagem de línguas 
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estrangeiras, representaria um possível fator de inserção social. 

Para Pereira (2006), a partir da globalização, as relações sociais se tornaram mais 

visíveis e a exclusão social também foi modificada, “logo as questões de caráter étnico, de 

classes e segmentos sociais e das minorias até então marginalizadas ganham mais espaço e 

exigem visibilidade e alternativas de inserção” (PEREIRA, 2006, p. 78). 

Petitjean (2009) compartilha deste mesmo pensamento e diz que qualquer interação 

linguística está calçada de traços da estrutura social, e que esses traços seriam expostos e 

transmitidos a cada interação. 

No contexto de nossa pesquisa, entendemos que o aprendizado de línguas poderia ser 

compreendido como aquisição de capital linguístico. Dessa maneira, quando uma pessoa 

aprende uma determinada língua estrangeira, ela teria então um bem que lhe é simbólico, um 

bem que não é palpável, mas que seria traduzido através do conhecimento e do 

reconhecimento por este saber.  

Visto que a língua teria um valor simbólico e a aprendizagem de línguas seria 

caracterizada também como um bem simbólico, cada vez mais busca-se aprender novos 

idiomas, para assim, integrar novos grupos sociais considerados economicamente e 

socialmente mais desenvolvidos. 

No próximo item, abordamos o modelo gravitacional de Calvet (2002b), a fim de 

entendermos melhor o impacto das escolhas feitas pelos indivíduos na relação estatutária 

entre as diferentes línguas no mercado linguístico. De acordo com o autor, ao optarmos por 

aprender uma determinada língua estrangeira, acabamos por conferir mais valor a essa língua. 

Calvet (2002b) salienta que existe uma hierarquia entre as línguas, e o modelo gravitacional, 

como veremos a seguir, ilustraria as escolhas que valorizam as línguas. 

 

2.2 O Modelo gravitacional  
 
 
Assim como as sociedades em geral são organizadas hierarquicamente, as línguas 

também estariam fortemente hierarquizadas e possuiriam valor devido a sua importância no 

mercado linguístico. Para Calvet (2002b), nessa organização, as línguas de maior prestígio 

estariam no centro do sistema e as línguas de menor prestígio estariam na periferia desse 

sistema.  

Essa hierarquização existente entre as línguas acima descrita é o modelo gravitacional 

proposto por Calvet (2002b), que ilustra as relações de força entre as línguas. De acordo com 

essa teoria, a língua inglesa seria uma língua hipercentral com um forte direcionamento para o 
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monolinguismo e ao redor dela estariam as línguas supercentrais como o espanhol, o francês 

ou o português, que possuiriam a língua hipercentral além da supercentral. As línguas 

supercentrais funcionariam como eixo de gravitação para as línguas centrais, que se 

associariam as línguas consideradas periféricas como podemos observar no modelo abaixo: 

 

Gráfico 1 - Modelo gravitacional das línguas 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Fonte: a Autora, 2016. 
 
Para Pedreira (2002), o modelo gravitacional de Calvet: 

 

[...] prétend donc rendre compte du versant linguistique de la mondialisation ou des 
effets de la mondialisation sur les rapports entre les langues et sert également à 
caractériser les réactions que provoque cette présentation de la situation 
linguistique3. (PEDREIRA, 2002, p. 386) 
 

 A partir deste modelo podemos observar a atual conjuntura do ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil, no qual a língua inglesa se coloca num espaço majoritário de oferta. 

Em função da dinâmica econômica mundial e da grande influência da língua inglesa, 

identificamos o inglês como língua hipercentral, seguido, sobretudo do espanhol e pouco 

menos do francês, por exemplo, como línguas supercentrais no ensino regular das escolas 

públicas e privadas em geral. 

Com base no modelo gravitacional de Calvet (2002b) já apresentado, observamos na 

oferta dos cursos privados de idiomas do município de São Gonçalo, a língua inglesa como 

língua hipercentral e a língua espanhola como língua supercentral, seguidas do francês e 

                                                           
3 “[...] pretende então dar conta do vertente linguístico da globalização ou dos efeitos da globalização sobre as 
relações entre as línguas e serve igualmente para caracterizar as reações que provoca esta apresentação da 
situação lingüística.” (tradução nossa) 

INGLÊS 

PORTUGUÊS 

FRANCÊS 

ESPANHOL 
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outros idiomas, como o italiano ou o alemão. Essa configuração poderia evidenciar o valor 

dado às línguas consideradas mais importantes para o mercado de trabalho. 

Grin (2002) nos diz que o valor de mercado de uma língua, ou o fato dessa não possuir 

um valor de mercado, contribuiria na escolha em aprender ou não essa língua. Desta forma, 

um indivíduo tenderia a estudar uma língua reconhecida e muito procurada no mercado, em 

detrimento de outras pouco estudadas. 

Em suas obras sobre a economia da língua, educação e políticas públicas, Grin (2002; 

2005) traz o princípio do capital humano adaptado às línguas estrangeiras. O autor define essa 

teoria dizendo que “[...] un acteur doté de compétences spécifiques tendra à être plus productif 

qu’un acteur sans ses compétences.4” (GRIN, 2002, p. 24).  

Grin (2002), então, associa a teoria do capital humano às línguas estrangeiras 

enumerando alguns pontos no quais esses se relacionam, a saber: a aprendizagem de línguas 

nos custa tempo e dinheiro, tanto para os estudantes quanto para sociedade; por outro lado, as 

competências linguísticas adquiridas nos permitem ser mais produtivos, beneficiando assim 

também a sociedade; e desta forma, os indivíduos e a sociedade serão levados a investir na 

aprendizagem de línguas. 

Alguns casos nos quais o valor da língua implica nas relações de trabalho e nas 

relações em sociedade são apresentados pelo autor.  Por exemplo, nas relações de trabalho, se 

um funcionário ganha mais por saber uma determinada língua, essa língua possuiria um valor 

comercial. Nas relações sociais, por exemplo, saber uma determinada língua nos permitiria 

conhecer melhor a cultura desta língua, o que facilitaria a inserção de um falante nos grupos 

sociais que falam essa língua. O autor esclarece que em todos os casos exemplificados, esse 

valor não é percebido nos preços, mas nas escolhas feitas pelos indivíduos em serem membros 

do grupo que fala e se identifica com uma dada língua. Esse valor comercial seria um valor 

simbólico. 

Segundo Petitjean (2009), quando duas línguas coexistem em um mesmo mercado, as 

relações de poder são expostas. Dessas relações é gerada uma força simbólica, na qual o 

poder se dá através de meios simbólicos e não materiais, trazendo para os indivíduos que não 

possuem o mesmo capital linguístico relações de dominação. A autora aponta que língua e 

poder estão intimamente ligados e que é a língua que torna possível o reconhecimento do 

poder.      

Compreendemos que a língua poderia ter um valor simbólico, quando julgada mais 

                                                           
4 “[...] um ator dotado de competências específicas tenderá a ser mais produtivo que um ator sem competências.” 
(tradução nossa) 
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importante que outra língua. Uma língua estrangeira poderia ser escolhida a ser estudada pelo 

seu prestígio no mercado linguístico, em detrimento de outras línguas. A relação entre as 

línguas que observamos no modelo gravitacional é reforçada pelas escolhas dos estudantes de 

idiomas, que optam pelas línguas mais valorizadas. 

Além das escolhas linguísticas discutidas acima, as políticas linguísticas também 

podem contribuir para a promoção das línguas e seu lugar no modelo gravitacional. Por essa 

razão, apresentamos a seguir o conceito de política linguística, que também norteia esse 

campo de estudos. 

 

   2.3 Políticas linguísticas educacionais 

 

Quando pensamos nas relações entre língua e sociedade, percebemos a importância da 

compreensão do conceito de políticas linguísticas e de seu percurso para esta pesquisa. Para 

Calvet (1987): 

 

[...] quels que soient les thèmes ou les approches, la leçon de nos analyses ou de nos 
enquêtes est la même : derrière les rapports de langues, ce sont des rapports sociaux 
que l’on trouve, et dont témoignent les phénomènes linguistiques que nous 
décrivons.5 (CALVET, 1987, p. 153) 
 

Tratar das políticas que envolvem decisões sobre as línguas e visam modificá-las, ou 

promovê-las, na cidade de São Gonçalo permite-nos melhor analisar seu mercado linguístico e 

avaliar a escolha dos habitantes desta cidade por um curso de língua estrangeira.  

A política linguística surgiu no campo de estudos sociolinguísticos e diz respeito às 

decisões políticas sobre as línguas e seus usos na sociedade. Segundo Calvet (2007), os 

conceitos de política e planificação linguística datam do final da década de 50 e do começo da 

década de 60. 

Uma das dicotomias importantes desta aérea é apresentada por Calvet (2007), as 

abordagens in vivo e in vitro, que são duas formas de gerir as situações linguísticas. A 

abordagem in vivo ocorre a partir das práticas de uma sociedade, e a abordagem in vitro é a 

intervenção pelo Estado sobre essas práticas sociais. O Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa é um exemplo de uma ação de política linguística implementada no Brasil. Ele é 

                                                           
5 “quaisquer que sejam os temas ou as abordagens, a lição de nossas análises ou de nossas enquetes é a mesma: 
atrás das relações de línguas, são relações sociais que encontramos, e das quais testemunham os fenômenos 
linguísticos que nós descrevemos”. (tradução nossa) 
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caracterizado pela abordagem in vitro, na qual o Estado interveio sobre o uso da língua 

portuguesa.  

Desta forma, as políticas linguísticas podem tratar: da forma da língua, do uso que as 

pessoas fazem das línguas ou da defesa das línguas.  

 Quando tratamos das políticas linguísticas no Brasil, destacamos algumas leis e/ou 

diretrizes que norteiam o ensino de línguas estrangeiras. Uma delas é a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), com a obrigatoriedade de oferta de ao menos uma língua 

estrangeira no Ensino Fundamental e uma segunda, opcional.  

Também podemos destacar a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(1997/98), que estabeleceram as diretrizes para o ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. O PCN enfatiza que através da aprendizagem de uma língua estrangeira, o 

estudante “aprende mais sobre si mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores 

culturais diferentes e maneiras diversas de organização política e social” (PCN, 1998, p. 19).  

Há ainda a lei no. 11.161/2005, que estabelece a oferta da língua espanhola obrigatória 

pelas escolas no ensino médio, mas de matrícula facultativa para os alunos. 

No ano de 2016, foi criada a medida provisória nº 746 de 2016, que trata da reforma 

do ensino médio. No que tange o ensino de línguas estrangeiras, essa medida torna obrigatório 

o ensino do inglês a partir do sexto ano do ensino fundamental e no ensino médio, facultando 

neste último, o oferecimento de outros idiomas, com preferência para o espanhol. 

A identificação de ações políticas voltadas para o ensino de línguas estrangeiras na 

cidade de São Gonçalo, auxiliou-nos na análise do mercado linguístico presente no munícipio 

e, em seguida, a investigar a escolha dos habitantes pela aprendizagem de línguas. 

Rajagopalan (2013) afirma: 

 

[...] que, ao contrário do que se pensou durante muito tempo, não é apenas a teoria 
linguística que deve balizar como se deve ensinar uma língua estrangeira (e, em 
última análise, a língua nacional também). Significa também que os métodos e as 
técnicas a serem adotados para o ensino de línguas estrangeiras precisam estar 
atentos às especificidades sociopolíticas do país em questão, particularmente as 
coordenadas geopolíticas que, em larga medida, influenciam as atitudes dos 
cidadãos em relação às línguas em questão, como também as políticas linguísticas 
adotadas pelos governos. (RAJAGOPALAN, 2013, p. 17) 
 

Assim, quando são colocadas em prática as políticas linguísticas estabelecidas para 

uma dada sociedade, é imprescindível levar em conta no planejamento linguístico os aspectos 

culturais, econômicos e sociais desta sociedade.  
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Calvet (1987) explica que a política e a planificação linguística possuem três estados 

característicos: o estado de reflexão sobre um problema linguístico; o estado da decisão; e o 

estado da aplicação ou implementação desta decisão. Para o autor, o conceito de planificação 

linguística implica o de política linguística, mas o mesmo não acontece se invertemos as 

posições, pois há uma longa lista de políticas linguísticas que nunca foram aplicadas. Por 

exemplo, quando há a independência de um estado e decide-se adotar uma língua local como 

nacional por uma questão prática, a planificação linguística será realizada para que a língua 

seja substituída por outra nos locais públicos, nas escolas e etc. No entanto, essa planificação 

poderá ser considerada apenas simbólica, caso não seja aplicada. 

Cooper (1997) traz doze definições para o conceito de planificação linguística e, em 

seguida, nos apresenta a sua própria definição:  

 

La planificación linguística compreende los esfuerzos deliberados por influir en el 
comportamiento de otras personas respecto de la adquisición, la estrutura o la 
asignación funcional de sus códigos lingüísticos6. (COOPER, 1997, p. 60).  

 

Desta forma, ele não indica um grupo determinado, nem uma forma ideal de 

planificação, se concentra mais no comportamento linguístico dos indivíduos, do que na 

solução de problemas. 

Segundo Cooper (1997), quando pensamos em planificação linguística devemos nos 

perguntar quem planifica, para quem e como. Ele aponta três tipos de planificação: a 

planificação formal da língua, a planificação funcional da língua e a planificação da aquisição 

da língua.  

A planificação formal da língua trata da criação de novas formas, a modificação de 

formas existentes ou a seleção entre várias formas alternativas de um código oral ou escrito, 

por exemplo, o caso da criação da Academia Francesa e a campanha feminina contra o uso 

sexista.  

A planificação funcional da língua diz respeito ao reconhecimento do governo da 

importância de uma língua em relação a outras, por exemplo, a promoção do hebreu na 

Palestina e o emprego de vários idiomas na Etiópia.  

E a planificação da aquisição da língua aborda o ensino de línguas como objeto de 

formulação de políticas e promoção do aprendizado de línguas. 

                                                           
6 “A planificação linguística compreende os esforços deliberados para influir no comportamento de outras 
pessoas a respeito da aquisição, da estrutura ou da designação funcional dos seus códigos linguísticos.” (tradução 
nossa) 
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No entanto, o autor explica que pode haver uma interdependência entre os tipos de 

planificação, e exemplifica através da criação da Academia Francesa. Ela se coloca como 

panificação formal, com o intuito de regulamentar as formas do francês, e como planificação 

funcional, a partir da promoção do francês que sobreporia o espaço reservado ao latim. 

Os tipos de planificação linguística apresentados por Cooper (1997) se assemelham 

aos de Calvet (1987), que afirma que a intervenção sobre uma determinada língua pode se 

situar em três níveis diferentes: no nível da grafia; no nível do léxico; e no nível das formas 

dialetais. O autor ainda destaca que a planificação linguística pode também intervir sobre as 

relações entre as línguas, quando, por exemplo, é preciso escolher uma língua nacional entre 

varias línguas que coexistem num mesmo local. 

Para Cooper (1997), mesmo que a planificação linguística se direcione para resolver 

problemas linguísticos é preciso estar atento aos seus reais objetivos. O autor nos mostra que 

os quatro exemplos apresentados surgiram em meio de uma mudança social, por isso afirma 

que planificar a língua é planificar a sociedade. Logo, pensar uma planificação linguística é 

refletir sobre quem está planificando, para qual grupo e de que forma.  

Calvet (1987) esclarece que a ideia de planificação linguística implica inicialmente o 

fato de que a língua é mutável, que as relações entre as línguas também podem mudar, e 

“surtout que l’homme puisse intervenir sur ces deux points, qu’il puisse in vitro changer la 

langue et les rapports entre les langues7” (CALVET, 1987, p.159).  

Concordamos com Lagares (2013) sobre o ensino de língua estrangeira ser uma 

questão política:  

 

O ensino de línguas estrangeiras é, claramente, uma questão política, como defende 
Rajagopalan (2006), pois aspectos metodológicos que incidem diretamente na 
abordagem das línguas dentro da sala de aula decorrem de decisões tomadas em 
outros lugares, como Secretarias (ou Fundações) e Ministérios de Educação. A 
própria decisão sobre as línguas estrangeiras que integram o currículo escolar é 
consequência de debates sociais e medidas legislativas que surgem em contextos 
geopolíticos e econômicos concretos. (LAGARES, 2013, p. 184-185) 
 

Desta maneira, acreditamos que a aprendizagem de línguas deve ser pensada como 

objeto de formulação de políticas e que a promoção do ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras possa promover uma mudança social. Cooper (1997) afirma que:  

 

Como la educación es, desde el puento de vista político, un medio primordial de 
control social y, desde el punto de vista de la persona o de la família, un medio de 

                                                           
7 “sobretudo que o homem possa intervir sobre esses dois pontos, que ele possa in vitro mudar a língua e as 
relações entre as línguas.” (tradução nossa) 
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movilidad social, no es de extranãr que la cuestión del idioma de instrucción revista 
tanta importancia política8. (COOPER, 1997, p. 137). 
 

Assim, a identificação de algumas políticas linguísticas vigentes, acerca do ensino de 

línguas estrangeiras no munícipio de São Gonçalo, é bastante relevante para que possamos 

compreender o mercado linguístico de seus habitantes.  

Nos últimos itens abordados pudemos compreender que o conceito de mercado 

linguístico agrega o de modelo gravitacional, uma vez que simbolizaria a estruturação dos 

status das línguas na sociedade. Considerando que as políticas linguísticas têm relação direta 

com o conceito de representação linguística, tratamos no próximo item desse conceito, no 

qual nos apoiamos para investigar a aprendizagem de línguas como representação de inserção 

social. 

 

2.4 Representações linguísticas  
 

Observando a sociedade atual, vemos que aqueles que partilham de um mesmo 

conhecimento em um dado grupo, sentem-se ali representados e inseridos em um meio onde 

podem compartilhar dos mesmos saberes e valores. E aqueles que gostariam, mas não podem 

compartilhar desses mesmos conhecimentos, sentem-se excluídos desses grupos. 

Segundo Pereira e Costa (2012) o conceito de representação linguística se destacou no 

campo de estudos da psicologia social. E inicialmente, o conceito de representação social foi 

abordado nos trabalhos de Serge Moscovici. 

 

A sociologia possui uma questão essencial que é entender como um grupo de 
indivíduos pode formar uma sociedade. Para analisar essa construção coletiva de 
significados, a psicologia social utilizou a noção de “representação social”, que pode 
assumir várias formas, como o estereótipo, por exemplo. Uma visão estereotipada 
surge de uma formulação pré-construída, estocada na memória de uma comunidade. 
(PEREIRA; COSTA, 2012, p. 172) 
 

De acordo com os estudos de Bagno e Rangel (2005), compreendemos que a educação 

linguística agrupa aspectos sociais, culturais e históricos nos indivíduos de forma que possam 

desenvolver e aprofundar seus conhecimentos acerca da língua materna e de línguas 

estrangeiras. Incluem-se nesse processo as crenças, representações e preconceitos atribuídos à 

                                                           
8 “Como a educação é, desde o ponto de vista político, um meio primordial de controle social e, desde o ponto de 
vista do individuo ou da família, um meio de mobilidade social, não é de estranhar que a questão do idioma de 
instrução tenha tanta importância política.” (tradução nossa) 
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língua, assim como a aquisição das normas de comportamento linguístico presentes na 

sociedade. 

Rodrigues (2012) afirma que as representações linguísticas são o conjunto das 

imagens, das posições ideológicas e das crenças que o indivíduo possui a respeito das suas 

práticas linguísticas e dos outros, assim como das línguas. O autor explica que as 

representações “correspondem a tudo aquilo que os locutores dizem ou pensam das línguas 

que falam (ou da maneira como falam) ou das que os outros falam (ou do modo como falam)” 

(RODRIGUES, 2012, p. 365). 

Assim, as representações linguísticas de uma dada sociedade, ou de um grupo, nos 

permitem observar as imagens que um grupo tem de si mesmo e de outros grupos em relação 

ao uso das línguas e da avaliação de suas práticas linguísticas. 

Na obra de Petitjean (2009) é apresentado o percurso do termo representação 

linguística, tendo sua origem no campo da psicologia social e a partir do conceito de 

representação social, como mencionado anteriormente. A autora estabelece distinções entre os 

conceitos de estereótipos, ideologias, imaginário linguístico e atitude linguística ao longo de 

seu estudo. Por fim, define o conceito de representação linguística. 

Preconceitos e estereótipos segundo Petitjean (2009) são manifestações do 

pensamento coletivo, são julgamentos comuns que simbolizam um grupo, a autora afirma 

citando Py e Oesch-Serra: "Un stéréotype se définit comme une proposition consistant à 

attribuer une propriété à un groupe social ou à un de ses membres.9” (PETITJEAN, 2009, p. 

51) 

Quando falamos em estereótipos podemos pensar nas imagens e julgamentos que 

estabelecemos previamente em relação a um determinado assunto, às pessoas/grupos de 

pessoas ou situação e que partilhamos com um dado grupo. 

A noção de ideologia para Petitjean (2009) faz referência a um sistema de ideias que 

levam à distorção da realidade e que, ao mesmo tempo, pode se tratar de um sistema 

constituído de representações do mundo. A autora aponta que a ideologia demostra-se como a 

representante da verdade, mas ela só pode configurar uma parcela da realidade que é 

construto de apenas um grupo social.   

Para Dijk (2002) a noção de ideologia diz respeito às crenças pessoais dos grupos 

sociais, a ideologia seria a base para as representações sociais.  Bobbio (2009) explica que 

ideologia é um “[...] système de croyances et de valeurs, utilisé dans la lutte politique pour 

                                                           
9 “Um estereótipo se define como uma proposição que consiste em atribuir uma propriedade a um grupo social 
ou a um de seus membros.” (tradução nossa) 
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influencer le comportement des masses, pour les orienter dans une direction plutôt que dans 

une autre [...]10” (Bobbio, 2009, p. 1), criar um consenso geral e legitimar o poder. 

Buscando explicar o conceito de imaginário linguístico, Petitjean (2009) traz em 

Canut uma definição: “[...] l'ensemble des normes évalualives subjectives caractérisant les 

représentations des sujets sur les langues et les pratiques langagières, repérable à travers les 

discours épihnguistiques [...]11” (PETITJEAN, 2009, p. 59). Noção que se aproxima da 

definição de Rodrigues (2012) que diferencia o imaginário linguístico da representação 

linguística pelo seu caráter, o primeiro conceito teria um caráter individual e o segundo um 

caráter coletivo. 

Nessa perspectiva, o imaginário linguístico reúne as avaliações subjetivas que 

realizamos acerca de um assunto e que foi construído a partir das experiências pessoais. 

 O conceito de atitude seria uma consequência do comportamento com base em 

Petitjean (2009). A atitude linguística seria um mediador entre as representações e os 

comportamentos, “[...] un système de connaissances socialement élaboré et partagé relatif à la 

langue et s’actualisant au travers de la langue - et le comportement des individus - les 

pratiques linguistiques en tant que telles12” (PETITJEAN, 2009, p. 63). 

 Rodrigues (2012) também aborda a noção de atitude linguística enquanto 

comportamento, mais especificadamente, “uma postura em relação a uma língua. É uma 

manifestação da atitude social dos indivíduos que interfere tanto na língua como no uso que 

dela se faz em sociedade” (RODRIGUES, 2012, p. 363). Ele explica que as línguas possuem 

conotações sociais, logo, os falantes dessas línguas as avaliarão de acordo com suas 

características e status sociais. Os grupos considerados mais prestigiosos são os que ditam as 

regras e as normas das atitudes linguísticas dos indivíduos em geral. 

 No artigo de Pereira e Costa (2012), as autoras definem que a atitude linguística está 

relacionada com a forma na qual se reage a uma língua, sendo ou não favorável a ela. Neste 

estudo, Fishman é citado para apontar três categorias básicas de atitudes linguísticas: 

 

[...] condutas de atitude afetiva (lealdade, antipatia...), atuação condutiva explícita 
(controle e regularização do uso de hábitos linguísticos mediante o reforço, a 
planificação, a proibição...) e as condutas cognitivas (consciência linguística, 
conhecimento linguístico, percepções grupais relacionadas com a língua...). Essas 

                                                           
10 “sistema de crenças e valores, utilizado na luta política para influenciar o comportamento das massas, para 
orientá-las em uma direção mais que em outro.” (tradução nossa) 
11 “O conjunto das normas avaliativas subjetivas que caracterizam as representações dos sujeitos sobre as línguas 
e as práticas linguajeiras, reparável através dos discursos epilinguísticos.” (tradução nossa) 
12“Um sistema de conhecimentos socialmente elaborado e partilhado relativo à língua e atualizando-se através da 
língua – e o comportamento dos indivíduos – as práticas linguísticas como tal.” (tradução nossa) 
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categorias servem para definir a atitude dos sujeitos diante das línguas. (PEREIRA; 
COSTA, 2012, p. 174). 
 

 Como pudemos observar, as atitudes linguísticas estão relacionadas ao comportamento 

e as ações dos indivíduos perante as línguas.  

Em seu vasto estudo sobre as representações linguísticas, Petitjean (2009) define o 

conceito com base em toda sua pesquisa sobre o tema:  

 

[...] une représentation sociale de la langue renvoie à un ensemble de connaissances 
non scientifiques, socialement élaborées et partagées, fondamentalement intercatives 
et de nature discursive, disposant d’un degré plus ou moins élevé de jugement et de 
figement, et permettant au(x) locuteur(s) d’élaborer une construction commune de la 
réalité linguistique [...]13. (PETITJEAN, 2009, p. 67) 
 

A representação linguística, afirma Petitjean (2009), nos leva a criar uma construção 

particular do nosso meio linguístico. Quando nos propomos a pensar nas relações entre língua 

e sociedade, percebemos que a relação entre língua e grupos sociais não são construídas 

somente pelos usos linguísticos, mas também por um méta-regard14 colocado sobre esses 

usos. 

Em seu estudo sobre as representações linguísticas, Calvet (2002a) questiona se é 

possível agir sobre as representações linguísticas de uma sociedade e nos apresenta um 

exemplo da importância dessas representações acerca das decisões que dizem respeito às 

políticas linguísticas e a planificação linguística. As representações teriam uma relação direta 

com o sucesso ou o fracasso das políticas linguísticas. 

O autor explica que quando a política in vitro que é, segundo o mesmo autor 

(CALVET, 1987), a intervenção direta do poder político sobre as línguas, vem acompanhada 

de práticas sociais in vivo da própria sociedade, as operações costumam ser bem sucedidas. 

 No entanto, as práticas in vitro nem sempre acompanham as práticas in vivo.  E 

quando as representações não correspondem ao desejo dos falantes, eles podem acabar 

recusando as medidas propostas.   

A título de exemplo, Calvet (2002a) nos apresenta o caso da Guiné na época do então 

presidente Sékou Touré que, entre 1962 e 1984, levantou a possibilidade de adotar tanto no 

ensino regular quanto na formação dos adultos, as oito línguas mais faladas no país. Para isso, 

                                                           
13 “[...] uma representação social da língua nos direciona a um conjunto de conhecimentos não científicos, 
socialmente elaborados e compartilhados, fundamentalmente interativos e de natureza discursiva, dispondo de 
um grau mais ou menos elevado de julgamento e de estabilidade, e que permite ao(s) falante(s) de elaborar uma 
construção comum da realidade linguística [...].” (tradução nossa) 
14 meta-olhar (tradução nossa) 
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foram realizadas campanhas de alfabetização dessas línguas pelo UNESCO até 1971, quando 

o presidente de Guiné rompeu relações com essa organização. 

Em 1968, foi inserida apenas uma língua das oito línguas existentes no país no ensino 

fundamental com o objetivo de, gradualmente, completar todas as séries escolares. No 

entanto, o projeto não obteve êxito, o programa foi atrasado em quatro anos e duas das línguas 

existentes foram esquecidas e se perderam. Em 1984, com a morte de Sékou Touré, o país se 

voltou contra a política linguística de implementação das oito línguas e adotou o uso da língua 

francesa.  

Calvet (2002a) atribui este desfecho a várias razões, dentre as quais destacamos a falta 

de formação por parte dos professores, a falta de material escolar e de equipamentos. Além 

disso, a população não estava de acordo com essa política, os pais dos alunos, por exemplo, 

não entendiam porque os filhos deveriam aprender uma língua que eles já falavam, e 

acreditavam que falar o francês significava ter um melhor nível social.  

Impor uma política linguística que vai de encontro à opinião da maioria da sociedade é 

muito difícil, talvez impossível, afirma Calvet (2002a). A língua francesa expressava para 

aquela sociedade uma língua de promoção social, ou seja, a política adotada in vitro foi contra 

as ideias linguísticas existentes in vivo. 

A respeito da possibilidade de agir sobre as representações linguísticas, Calvet (2002a) 

diz: 

 

Si nous considérons que ce choix est bon, que cette forme linguistique est celle qui 
convient le mieux au pays, celle qui est par exemple la plus apte à assurer le 
développement, il faut alors lutter contre les forces d'insécurisation [...]  pour 
faciliter in vivo  les choix de politique  linguistique effectués  in vitro, donc 
intervenir sur les représentations pour donner une image positive de la langue et 
renforcer la sécurité de ses locuteurs15. (CALVET, 2002a, p. 189) 
 

As representações linguísticas de um grupo ou de uma sociedade são muito 

importantes nas decisões acerca de políticas linguísticas e nas situações de planificação 

linguística. A escolha de uma língua realizada através da abordagem in vitro pode ser 

desastrosa, como vimos no caso de Guiné. A sociedade não compreendia a implementação 

das oito línguas faladas no país no ensino regular e recusou as escolhas impostas. Foi adotada 

                                                           
15 “Se nós consideramos que esta escolha é boa, que esta forma linguística é aquela que melhor convém para o 
país, aquele que é, por exemplo, a mais apta à assegurar o desenvolvimento, é necessário então lutar contra as 
forças que levam à insegurança [...] para facilitar in vivo as escolhas de política linguística efetuadas in vitro, 
assim intervir sobre as representações para dar uma imagem positiva da língua e reforçar a segurança de seus 
locutores.” (tradução nossa) 
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a língua com a qual se sentiam representados, neste caso, a língua francesa, que simbolizava 

para seus falantes uma possibilidade de ascensão social. 

Concordamos com Pereira (2006) sobre o ensino de línguas: 

 

(...) o ensino de línguas está diretamente relacionado aos longos períodos de 
elitização educacional, de exclusão e de desigualdade social, constituindo um traço 
desenvolvido nas estruturas sociais a partir do período colonial. (PEREIRA, 2006, p. 
22).  
 

Realizar um estudo das representações linguísticas dos estudantes de cursos de línguas 

de São Gonçalo é importante para que possamos compreender se esta demanda por cursos de 

idiomas representaria um fator de inserção social, na qual a aprendizagem de língua 

estrangeira poderia simbolizar um sentimento de reconhecimento e pertencimento a um 

grupo. 

Rodrigues (2012) conceitua acerca do sentimento de pertencimento e reconhecimento 

de um indivíduo em relação a um determinado grupo em função da sua língua: 

 

Toda língua, antes de pertencer ao indivíduo, pertence a um grupo que a transmite ao 
indivíduo. E os membros do grupo, para se diferenciarem de outros grupos, farão da 
língua seu principal símbolo identitário: quem não conhece a língua está fora do 
grupo, quem a domina, pertence ao grupo, ou pelo menos faz um esforço 
considerável para aceder ao grupo. A língua não é apenas a ferramenta própria de 
cada membro da sociedade, mas sua posse significa pertencer ao grupo. 
(RODRIGUES, 2012, p. 366) 

 

Retomando o conceito de capital simbólico apresentado por Bourdieu (1989; 1998), 

aqui tratado enquanto capital linguístico, percebemos que esse sentimento de reconhecimento 

se mostra quando julgamos saber uma língua estrangeira como algo importante. Os falantes 

dessa língua se julgam como detentores de um saber, e pertencem a um grupo que expressa 

certo prestígio em relação a outros grupos sociais.  

Para Castellotti e Moore (2002), as representações são fatores determinantes na gestão 

e desenvolvimento das relações sociais. Dentre as imagens que os falantes possuem das 

línguas, dos países onde essas línguas são faladas e dos próprios falantes, também estão as 

imagens acerca das línguas, dos seus funcionamentos e das diferenças, e das relações que 

podem existir entre elas. 

O falante observa as práticas linguísticas, tanto de seu grupo, quanto de outros grupos 

sociais, e a partir das imagens construídas dentro deste grupo ao qual está inserido e da 

observação dos outros, criam-se as representações linguísticas.  
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Assim sendo, esse conceito faz-se importante, pois são as imagens construídas pelos 

alunos dos cursos de idiomas privados do município de São Gonçalo, que nos interessam 

neste estudo. Através da análise de suas representações linguísticas, buscamos validar a 

hipótese de que aprendizagem de uma língua estrangeira simbolizaria um possível fator de 

inserção social. 
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3 METODOLOGIA  
 

Neste capítulo apresentamos a metodologia que norteia nossa pesquisa. Tratamos de 

início dos métodos e abordagens escolhidos e em seguida dos sujeitos e instrumentos que 

compõem o estudo. 

 

3.1 Procedimentos da pesquisa 
 

A abordagem predominante nessa pesquisa é a qualitativa, sem abrir mão, porém, de 

dados quantitativos. Segundo Gerhardt e Silveira (2009) as duas abordagens utilizadas em 

conjunto nos possibilitam recolher e analisar mais dados.  Logo, em nosso trabalho, não há 

grande preocupação quanto à quantificação dos dados, mas sim com a explicação da análise 

dos dados levantados. 

Bortoni-Ricardo (2014) destaca que a abordagem qualitativa não demanda, 

necessariamente, o levantamento de hipóteses. Contudo, o pesquisador pode lançar mão de 

perguntas exploratórias que contemplem o tema escolhido. 

O primeiro momento da pesquisa constituiu-se no levantamento dos cursos de idiomas 

privados presentes na região central de São Gonçalo. Dentre os cursos elencados, 

selecionamos três cursos, cada um deles com a oferta de uma língua diferente, a saber: inglês, 

inglês/espanhol e francês. Utilizamos como critério de escolha dos cursos, além da língua 

oferecida, o número de alunos matriculados.   

Selecionamos também algumas reportagens de jornais para mostrar como a mídia 

promovia, ao mesmo tempo, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), e a representação do saber uma língua estrangeira como um capital simbólico 

para o mercado de trabalho.  

Em seguida, através da aplicação de um questionário, analisamos as representações 

linguísticas dos estudantes dos cursos selecionados, e investigamos a relação entre a oferta de 

cursos de idiomas e a representação da aprendizagem de línguas como um possível fator de 

inserção social na cidade de São Gonçalo.  

Complementamos essa etapa da pesquisa com o levantamento das políticas linguísticas 

educacionais, através da análise de leis e de portarias sobre o tema, bem como parceiras e 

projetos com instituições diversas para a promoção de línguas estrangeiras.  

 

3.2 Sujeitos 
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Os sujeitos dessa pesquisa são os estudantes de cursos de língua estrangeira da cidade 

de São Gonçalo, do bairro Zé Garoto (no centro da cidade), da Rua Doutor Francisco Portela. 

A faixa etária dos estudantes investigados é, principalmente, de 15 a 30 anos. No momento da 

pesquisa, grande parte dos estudantes estava cursando o ensino superior ou já o havia 

concluído. O grupo de estudantes era composto, em sua maioria, por pessoas do sexo 

feminino e oriundos da própria cidade de São Gonçalo.  

 

3.3 Instrumento 
 

Para este estudo, fizemos uso do questionário como instrumento de pesquisa (ver 

APÊNDICE 3), que se constitui, para Fachin (2006), de uma sequência de perguntas 

organizadas com o objetivo de levantar dados para uma dada pesquisa, a partir das respostas 

dos indivíduos que respondem as questões do documento, sem intervenção do pesquisador.  

O questionário aplicado incluiu questões abertas e fechadas, de acordo com Fachin 

(2006), as questões abertas oferecem a possibilidade de respostas sem limitações, permitindo 

a observação da atitude e motivação daquele que responde ao questionário. Ainda de acordo 

com esse autor, para as questões fechadas, o indivíduo escolhe entre respostas já elaboradas, 

não há possibilidades de expressões de opinião, por exemplo.  

Os questionários foram aplicados em sala de aula, em presença do professor da turma.  

O questionário utilizado como ferramenta de pesquisa para o levantamento de dados 

seguiu o modelo de questionário denominado por Viegas (2007) de “questionário 

estruturado”, no qual, segundo o autor:  

 

[...] a preocupação do pesquisador deve ser voltar para o teor das perguntas. 
Nesse caso, valem as recomendações de Bowley: a) pedir o mínimo necessário; b) 
assegurar-se de que as perguntas possam ser respondidas; c) assegurar-se de que as 
perguntas possam ser respondidas honestamente; e d) assegurar-se de que as 
perguntas serão respondidas e não recusadas. (BOWLEY, apud MANN, 1975, 
p.121) 

 

Elaboramos o questionário, com as seguintes perguntas: 

 

1 – Qual língua você estuda nesta instituição?  

2 – Escolha por ordem de importância as razões pelas quais você decidiu estudar essa 

língua estrangeira.  
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3 – Você já estudou outras línguas estrangeiras?  

4 - Além das atividades realizadas em sala de aula e no livro didático, que outros 

recursos você dispõe para praticar o idioma?  

5 – Quais línguas você ainda gostaria de aprender? Por quê? 

 

Objetivou-se considerar sempre ter cuidado com questões que envolviam perguntas 

ambíguas ou mesmo que se apropriassem de um discurso técnico, uma vez que poderiam não 

ser compreendidas pelos entrevistados. 

O questionário foi aplicado a 181 estudantes de língua inglesa, espanhola e francesa, 

visto que são as línguas com os maiores quantitativos de alunos da cidade de São Gonçalo.  
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 4 CONTEXTO DA PESQUISA: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  
 

Os dados do IBGE do ano de 2016 assinalam que o município de São Gonçalo tem 

uma população de 1.044.058 habitantes. Em razão desse número, ela é considerada a segunda 

cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro. O município possui uma área de unidade 

territorial de 247,709 Km2 e com densidade demográfica de 4.035,90 hab/Km2.  

A cidade é dividida em cinco distritos, a saber: São Gonçalo, Ipiíba, Monjolo, Neves e 

Sete Pontes. 

 

A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios 
tamoios que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e 
franceses. (...) São Gonçalo possui atualmente 92 bairros e outros tantos sub-bairros, 
originados, em sua maioria, a partir do loteamento de terras que outrora foram 
fazendas, sítios ou chácaras.16 

 

A cidade de São Gonçalo foi fundada em 6 de abril de 1579, pelo colonizador 

português Gonçalo Gonçalves, que marca sua colonização mandando construir uma capela 

para o santo São Gonçalo D’Amarante, de quem era devoto. 

 

São Gonçalo teve sua ocupação originária em consequência do processo brasileiro 
de surgimentos de núcleos iniciais, ligados aos ciclos econômicos em que se 
desdobra a história do Brasil. Engenhos de açúcar, associados à lavoura de milho e 
criação de gado, e exploração de minérios explicam as ocupações (europeias) em 
núcleos iniciais, apesar de ter a Coroa Portuguesa (governo) dividido o Brasil em 
Capitanias Hereditárias.17 

 

No século XVIII, fazia-se presente um modelo exportador, que trouxe benefícios para 

as zonas portuárias da então cidade do Rio de Janeiro. Em 1860, existiam por volta de 30 

engenhos na cidade de São Gonçalo. E foi durante a II Guerra Mundial (1939-1945) que a 

cidade se desenvolveu rapidamente e as grandes fazendas deram lugar a novos espaços 

urbanos. Nos anos 40 e 50, ocorreu a instalação de grandes fábricas e indústrias na cidade, 

que ficou conhecida como Manchester Fluminense em função de seu parque industrial. 

Segundo Mendonça (2007), no final dos anos 60 foi a indústria química que se 

destacou na cidade, no entanto, já no fim dos anos 70 e começo dos 80, uma crise econômica 

afetou o processo industrial do Estado do Rio de Janeiro. Para o autor, a partir dos anos 80, a 

crise trouxe efeitos para cidade, “considerada periferia consolidada, a cidade de São Gonçalo 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/historia.php, acesso em 2016. 
17

 Disponível em: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/historia.php, acesso em 2016 
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inscreve-se na teia de relações metropolitanas como uma região de privação relativa ou 

pobreza” (MENDONÇA, 2007, p. 143). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o munícipio continuou com o processo de 

desindustrialização. E nos anos 2000, São Gonçalo já apresentava algumas especificidades, 

salientadas por Mendonça (2007), como a carência de infraestrutura, em função da expansão 

urbana nas décadas de 1960 e 1970, maiores que a média estadual; o desenvolvimento 

econômico do munícipio que não conseguiu acompanhar o aumento de sua população nos 

anos 80; e o aumento da “desordem urbana”, que gerou o aparecimento de favelas e o 

aumento no índice de violência nos anos 90.  

Para Mendonça (2007), a indústria foi a principal geradora de empregos até década de 

1980, e a partir da década de 90 e nos anos 2000, o comércio e os serviços foram os grandes 

geradores de empregos na cidade. Ainda assim, com o crescimento desses dois setores, o 

município não se desenvolveu como esperado. De acordo com o autor:  

 

Desde o estudo básico do primeiro Plano Diretor ao diagnóstico mais preciso do 
segundo Plano realizado em 2006, constatamos que o município de São Gonçalo 
vem sendo, quase sempre, tratado como subúrbio periférico de Niterói. Situa-se 
entre o passado rural e o declínio industrial e, graças à conturbação que apresenta 
com Niterói, continua sendo estigmatizado. (MENDONÇA, 2007, p. 187) 

 

Ainda nos anos 2000, houve um período de grande expectativa para a cidade, com o 

anúncio da instalação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, no município 

vizinho de Itaboraí, que trazia a promessa desenvolvimento e grande geração de empregos.  

Os autores Araujo e Melo (2014), afirmam que somente seis décadas após o título de 

Manchester Fluminense, a cidade teve novas perspectivas de desenvolvimento industrial. 

Essas perspectivas levaram em conta a proximidade das cidades de Itaboraí e São Gonçalo, “a 

disponibilidade de mão de obra qualificada, a infraestrutura e o planejamento urbano de modo 

a evitar um novo ciclo de crescimento desordenado.” (ARAUJO; MELO, 2014, p. 84). 

 

                  Imagem 1 - Localização do município de São Gonçalo 

  
                     Fonte: IBGE, 2016. 
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O COMPERJ tinha o objetivo de expandir a capacidade de refino da Petrobras. Sua 

implementação aconteceu em março de 2008 e gerou alto índice de empregos para as cidades 

de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Além disso, houve um grande fluxo migratório e a 

expansão do comércio do município.  

Após esse período, em 2014, a prefeitura de São Gonçalo anunciou a criação, no 

Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), dos cursos técnicos de Inglês para Petróleo e 

Gás e Inglês para Taxistas. De acordo com os responsáveis pela proposta, a construção do 

COMPERJ “abrirá muitas vagas de emprego para os gonçalenses, e queremos qualificá-los 

para que estejam preparados para assumir esses postos de trabalho.”18  

Porém, em 2015, a obra do COMPERJ passou a ser investigada na Operação Lava-

Jato19 e seu funcionamento foi paralisado. Essa paralização da obra provocou uma crise 

econômica na cidade, levando ao esvaziamento de Itaboraí, com a migração de trabalhadores 

para outras regiões em função do elevado número de demissões e fechamento de grande parte 

do comércio, que havia se instalado para atender os empregados do COMPERJ. 

Em 2015, o jornal O Fluminense anunciava: “Mais 30 mil empregos para a Região. 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, serão beneficiadas pelo Programa de Investimentos e 

Logística do Governo Federal.”20 De acordo com a notícia, através da liberação do Governo 

Federal pelo programa anunciado, haveria a possibilidade de contratação de mais 

trabalhadores, além disso, ainda havia a expectativa da retomada das obras do COMPERJ 

“com a retomada do COMPERJ a todo vapor e aí podemos colocar mais de sete mil empregos 

gerados”.21  

Segundo a página da Petrobras, sobre o nível do andamento da obra, houve “cerca de 

82% de avanço físico nas obras em fevereiro de 2015.”22  A obra do COMPERJ ainda está 

sem previsão de conclusão neste ano de 2017. 

O último levantamento sobre o produto interno dos municípios, do ano de 2013, 

mostra que São Gonçalo teve maior desenvolvimento no setor de serviços como podemos 

observar na imagem abaixo: 

 

 
                                                           
18 Disponível em: http://www.pmsg.rj.gov.br, acesso em 2016 
19 A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-
se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de 
reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que 
envolve a companhia. Disponível em: http://lavajato.mpf.mp.br, acesso em 2017. 
20 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br, acesso em 2015 
21 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br, acesso em 2016 
22 Disponível em: http://www.petrobras.com.br, acesso em 2016 
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Imagem 2 – Produto Interno Bruto do município de São Gonçalo 

 
Fonte: IBGE, 2016. 
 

Em relação à qualidade de vida, o município encontra-se na 795ª posição no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), realizado em 2010, quando comparado aos 

5.570 municípios do país. Dentro do estado do Rio, ele ocupa a 14ª posição dentre os 92 

municípios do estado. O IDHM é uma medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. No que diz respeito a este último 

indicador, os dados do IBGE do ano de 2016, apontam que, entre 2006 a 2014, a média 

salarial da população não passou de dois salários mínimos e que houve crescimento no 

quantitativo de pessoas ocupadas assalariadas. 

 

4.1 O sistema escolar do município  

 

O município de São Gonçalo possui 897.674 pessoas alfabetizadas, de acordo com os 

dados do IGBE de 2015. As crianças e jovens de 0 a 19 anos compõem um total de 284.853 

pessoas. São Gonçalo possui 123 escolas de ensino médio, das quais 61 escolas são privadas, 

61 são públicas estaduais e 1 escola pública federal. Em relação ao ensino fundamental, o 

município conta com 389 escolas, das quais 231 são da rede privada, 87 escolas são da rede 

pública e 71 escolas são públicas estaduais.  

Na imagem abaixo podemos observar o quantitativo de matrículas referentes ao ano 

letivo de 2015, no ensino pré-escolar, no ensino fundamental e no ensino médio, nas escolas 

públicas do munícipio. Sobre o ano letivo de 2016, ainda não há dados disponíveis na página 

do IBGE. 
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Gráfico 2 - Matrículas dos alunos por nível escolar 

 
          Fonte: IBGE, 2016. 

 

A partir deste gráfico, verificamos um total de 143.166 alunos matriculados no ano 

letivo de 2015, ou seja, apenas cerca da metade das crianças e jovens que residem nesta 

cidade. Pudemos observar, também, que as matrículas de ensino pré-escolar e médio se 

mantiveram nos últimos 10 anos, e que houve uma queda no número de matrículas no ensino 

fundamental. Essa queda poderia estar associada à saída de muitos alunos da rede municipal 

que migraram para a rede estadual, em função das greves dos últimos anos dos funcionários 

públicos do município, em decorrência da falta de merenda, estrutura nas escolas e pagamento 

de funcionários e professores. 

 O ensino de línguas estrangeiras nas escolas do município se pauta na LDB e na lei no. 

11.161/2005, que estabelece a oferta obrigatória da língua espanhola pelas escolas no ensino 

médio, mas de caráter facultativo para os alunos. 

Para as 87 escolas públicas do 2º segmento do ensino fundamental do município rege 

o PARECER/ CME/004/04. Esse parecer aprova o Regimento Escolar Básico da Rede 

Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo e determina o ensino de, ao menos, uma língua 

estrangeira no ensino fundamental. Até o final do ano de 2015, somente a língua inglesa era 

ofertada nas escolas municipais.  

Em 2016, a prefeitura de São Gonçalo promoveu um concurso público visando à 

efetivação de professores para o 1º e o 2º segmento do ensino fundamental nas escolas 

públicas do município. Dentre as vagas para professores de língua estrangeira do 2º segmento, 
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sete vagas imediatas eram para professores de inglês, quatro vagas para professores de 

espanhol e duas vagas para professores de francês.  

Até a efetivação dos professores concursados, em junho de 2016, a língua estrangeira 

ofertada no ensino fundamental era apenas a língua inglesa, como mencionado anteriormente; 

e quanto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a oferta de língua inglesa é obrigatória. 

No entanto, após a medida provisória nº 746 de 201623, que em uma das suas emendas, 

restringe a oferta de língua estrangeira, o horizonte plurilíngue nas escolas públicas brasileiras 

torna-se nebuloso. Segundo o portal do Ministério da Educação (MEC), a língua inglesa foi 

escolhida como obrigatória, pois “(...) é a mais disseminada e a mais ensinada no mundo 

inteiro.”24 

Dessa forma, com a escolha da língua inglesa como obrigatória, e da espanhola, de 

preferência, como língua facultativa, a abertura a um ensino plurilíngue com a oferta 

diversificada de línguas estrangeiras é coibida. 

Diante desse quadro, se pensarmos de forma positiva, a entrada de professores de 

outras línguas estrangeiras nas escolas públicas do município, como os espanhol e francês, 

além dos professores inglês, poderá proporcionar aos estudantes a abertura para aprendizagem 

de outros idiomas. Assim, a partir de uma oferta variada de línguas nas escolas públicas, o 

plurilinguismo no município de São Gonçalo será favorecido, abrindo espaços para novos 

idiomas e para uma formação linguística plurilíngue.  

 

4.2 Oferta de línguas estrangeiras: centro de línguas e cursos privados 

 

No ano de 2014, o município de São Gonçalo contava com três projetos para o ensino 

de línguas estrangeiras. Desses três projetos, dois foram elaborados em parceria com o 

Consulado Geral da França e estiveram em vigor por um curto período de tempo. Em 2017, 

apenas um projeto permanece em desenvolvimento. 

O primeiro projeto, em parceria com o Consulado francês, foi desenhado em 2014 

para ser implementado no Colégio Municipal Ernani Faria (no distrito de Neves). Na 

apresentação do projeto, observamos a vinculação exacerbada entre aprendizagem de uma 

língua estrangeira, no caso o francês, a perspectiva de garantia de emprego para jovens que 

                                                           
23 Trata da reforma do ensino médio e torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino 
fundamental e nos currículos do ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, 
preferencialmente o espanhol. 
24 Disponível em: http://portal.mec.gov.br, acesso em 2017. 
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ainda estão em processo de escolarização. A seguir, apresentamos trechos da notícia 

publicada no site da prefeitura:  

 

Aulas de francês na rede municipal - Os alunos do Colégio Municipal Ernani Faria, 
em São Gonçalo, começaram a ter aulas de francês. A iniciativa é fruto de uma 
parceria entre a secretaria municipal de Educação e o Consulado Geral da França. 
Além de aprenderem uma nova língua, o objetivo da parceria é garantir aos 
estudantes emprego nas cerca de 30 empresas estrangeiras que irão se instalar 
junto ao Comperj. [...] A secretária de Educação de São Gonçalo, Regina dos 
Santos, enalteceu a parceria entre os países. "A parceria vai trazer para nossos 
alunos a aprendizagem não só de uma nova língua, mas também de outra cultura. O 
objetivo também é o de garantir um currículo melhor para os nossos jovens. 
Empresas estrangeiras estão se instalando próximo ao Comperj. Não queremos que 
estas empresas procurem mão de obra fora do município", garantiu.25   

 

É importante salientar que esse discurso justificando a promoção do francês foi 

elaborado em um momento de desenvolvimento do projeto de instalação do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro26. Nesse período, como apresentado anteriormente, havia 

grande promessa de geração de empregos na cidade de Itaboraí, o que despertava o interesse 

de municípios vizinhos, como São Gonçalo. Este projeto não foi adiante pelas instituições 

parceiras envolvidas. Além disso, as obras do COMPERJ começaram a ser paralisadas no 

início de 2015. 

O segundo projeto encontrado foi a Aula de Intercâmbio Online, em parceria com o 

Consulado da França e por intermédio do subsecretário de Tecnologia da Educação, Cláudio 

Joaquim Braga. Esse projeto previa que alunos gonçalenses da Escola Municipal Rotary, no 

bairro Jardim Miriambi, pudessem aprender Francês e ao mesmo tempo ensinar a Língua 

Portuguesa através de videoconferência. A primeira aula aconteceu em 01 de dezembro de 

2014, não foram encontrados registros de uma segunda aula e o projeto não está mais em 

vigor.  

 

No total, vão participar do Intercâmbio Online 51 crianças com idades entre 8 e 11 
anos. O primeiro contato entre elas ocorrerá no mês de fevereiro. O próximo passo 
será produzir um vídeo de um minuto em que os alunos tentarão mostrar uma pouco 
da realidade que vivenciam. Cada escola fará um filme, que será exibido na primeira 
interação entre as crianças brasileiras e francesas.27 

 

                                                           
25 Disponível em: http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/noticias_simples.php?cod=4428, acesso em 2016, grifo 
nosso 
26 “O Comperj está localizado no município de Itaboraí, no Leste Fluminense, ocupando uma área de 45 km², e 
terá como objetivo estratégico expandir a capacidade de refino da Petrobras para atender ao crescimento da 
demanda de derivados no Brasil, como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, coque e GLP (gás 
de cozinha).” Disponível em: http://www.petrobras.com.br, acesso em 2016. 
27 Disponível em: http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/noticias_simples.php?cod=4428, acesso em 2016. 
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Em dezembro de 2014, a Secretaria de Educação de São Gonçalo disponibilizou 

cursos em inglês, espanhol, francês com duração de cinco anos. As inscrições foram abertas 

para o CIUG28. Foi disponibilizado um total de 370 vagas para o curso de inglês, outras 55 

vagas para o curso de espanhol e 30 vagas para o curso de francês. A preferência para 

inscrições nos cursos foi dada aos alunos da rede municipal de ensino da cidade.   

Em julho de 2015, a Secretaria de Educação de São Gonçalo ofertou novas vagas, 150 

para o curso de inglês e 45 para o curso de espanhol, não houve oferta para o curso de francês.  

Em janeiro de 2016 foram 320 vagas para o inglês, 145 para o espanhol e sem oferta 

para o francês.  

No início deste ano de 2017, em janeiro, a Secretaria de Educação ofertou novamente 

135 vagas para o curso de língua inglesa, 70 vagas para o curso de língua espanhola e 80 

vagas para o curso de língua francesa. 

Ao analisarmos o movimento gravitacional das línguas no sistema de ensino público 

do município, assinalamos que o inglês manteve seu papel de língua hipercentral, o espanhol 

manteve seu lugar de língua supercentral e o francês reapareceu dividindo seu papel com o 

espanhol. 

As duas e únicas professoras que assumiram as vagas de francês do concurso público 

de 2016 foram transferidas do Colégio Municipal Castello Branco, em fevereiro de 2017, para 

o CIUG, desta forma houve a nova oferta deste idioma no centro de línguas e a língua 

francesa passou a não ser mais ministrada na escola do município. 

No que tange o ensino de língua estrangeira nos cursos privados do bairro Zé Garoto, 

na rua Dr. Francisco Portela, foram encontrados os cursos: Aliança Francesa; CCAA; CNA; 

DO UP; Easy Institute; FISK; ICBEU; Insight; Lumynus; POP Idiomas; Wizard; Yázigi; e 

YES. Alguns desses cursos foram fundados nos anos 60 e 70, como o ICBEU em 1961 ou a 

Aliança Francesa em 1970. Outros são recentes, como o Insight em 2013 e o DO UP em 2015 

(ver APÊNDICE 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 O Centro Interescolar Ulysses Guimarães oferece cursos de línguas estrangeiras, redação e informática desde o 
ano de 2002. 
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Imagem 3 – Rua Dr. Francisco Portela 

 
Fonte: Google maps, 2016.  

 

       Tabela 1 – Legenda dos cursos 

1 Aliança Francesa 

2 CCAA / ICBEU 

3 CNA 

4 DO UP 

5 Easy Institute 

6 FISK 

7 Insight 

8 Lumynus 

9 POP Idiomas 

10 Wizard 

11 Yázigi 

12 YES 

       Fonte: a Autora, 2016. 

 

É importante ressaltar que a partir do ano de 2000 houve o aumento de 4 para 13 

cursos de idiomas nessa localidade. 

Podemos elencar dois fatores importantes que poderiam ter influenciado esse 

crescimento, como a expansão do comércio e a criação do COMPERJ, que trouxe em 2008 a 

promessa de uma grande oferta de empregos de empresas nacionais e internacionais para 

região de Itaboraí e São Gonçalo, o que acarretou numa maior busca por qualificação pelos 

trabalhadores e numa oferta variada de cursos. 

1 

2 
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44 

 

Fizemos um levantamento das línguas estrangeiras ofertadas em cada um dos 13 

cursos privados da cidade, como exposto no Gráfico 3  (e em detalhe no APÊNDICE 2). 

 

Gráfico 3 – Línguas ofertadas nos cursos privados de idiomas 

Línguas

Inglês

Espanhol

Francês

Outras línguas

 
   Fonte: a Autora, 2016. 
 

Através do gráfico acima, percebemos em relação aos 13 cursos de idiomas privados 

do centro da cidade, a predominância de oferta de ensino de língua inglesa, seguida pela 

língua espanhola, e um pouco menos da língua francesa. A partir desses dados, podemos 

analisar a configuração da oferta de idiomas no município de São Gonçalo nas esferas pública 

e particular. 

 

Gráfico 4 - Modelo gravitacional das línguas (São Gonçalo) 

 

 

 

 

Fonte: a Autora, 2016. 

 

Observamos, assim, que a oferta de línguas estrangeiras nos cursos privados de 

idiomas do bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, e no sistema escolar do município, também 

explicitam o lugar do inglês como língua hipercentral, e das outras línguas, como o espanhol e 

o francês, como línguas supercentrais, de acordo com o modelo gravitacional. Essa 

configuração é explicitada, inclusive, no número de vagas em edital para cada língua 

estrangeira no Concurso Público da Prefeitura de São Gonçalo (2016), como já mencionado, 

sete vagas para professores de inglês, quatro vagas para professores de espanhol e duas vagas 

para professores de francês. 

 

INGLÊS FRANCÊS ESPANHOL 
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5 ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS 

 

Dos dados obtidos através da aplicação do questionário, destacamos os seguintes 

pontos: a) Faixa Etária; b) Sexo dos estudantes; c) Escolaridade dos Estudantes; d) 

Naturalidade dos Estudantes; e) Estudo de outras línguas estrangeiras; f) Locais onde essas 

línguas foram estudadas; g) Línguas que desejam aprender; h) Recursos para o estudo de 

língua estrangeira; e i) Motivo da escolha em estudar cada língua estrangeira. Todos esses 

pontos serão explicados nos próximos itens. 

 

a) Faixa Etária 

 

A partir dos dados levantados nos questionários, observamos uma maior concentração 

de alunos na faixa etária dos 15-20 anos e dos 21-30 anos nos três cursos, como podemos 

verificar na Tabela 2, a seguir:  

 
Tabela 2 – Faixa etária dos estudantes 

Faixa Etária 
 

- 15 anos 
 

15-20 anos 21-30 anos 31-40 anos 41-50 anos + 50 anos 

4 pessoas 69 pessoas 70 pessoas 24 pessoas 9 pessoas 5 pessoas 
 

Fonte: a Autora, 2016. 

 

Esse resultado evidenciaria o direcionamento do público jovem-adulto, ainda cursando 

o ensino médio ou ensino superior, que começa a buscar por um espaço no mercado de 

trabalho e/ou deseja se estabelecer nele, buscando mais qualificação. Se analisarmos a faixa 

etária separadamente por língua estrangeira, podemos perceber uma nova configuração, como 

na tabela 3, a seguir:  

 

              Tabela 3 – Faixa etária dos estudantes por língua estrangeira 

Faixa Etária Inglês Francês Espanhol 
 

- 15 anos 3  3 
 

15-20 anos 50 15 5 
 

21-30 anos 28 31 8 
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31-40 anos 10 8 5 
 

41-50 anos 4 6  
 

+ 50 anos  4 1 
 

                Fonte: a Autora, 2016. 

 

A configuração detalhada da faixa etária por línguas mostra que o público jovem-

adulto se direcionou para aprendizagem de língua inglesa. Esse dado evidenciaria a forte 

tendência do atual mercado de trabalho, que solicita cada vez mais a fluência da língua 

inglesa, como requisito para habilitação a uma vaga de emprego.  

Por outro lado, a língua francesa, além de possuir um razoável público de jovens 

adultos, também atende a faixa etária de estudantes com mais de 40 anos de idade, o que 

poderia simbolizar o perfil de aluno já estabilizado no seu trabalho ou aposentado, que teria 

buscado a aprendizagem de língua estrangeira somente pelo prazer. Os alunos de espanhol 

dividem-se, majoritariamente, entre jovens-adultos e adultos. 

 

b) Sexo dos estudantes 

 

Outro ponto observado durante a análise dos dados foi o sexo dos estudantes como 

podemos verificar no Gráfico 5, a seguir:  

 

Gráfico 5 – Sexo dos estudantes
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                    Fonte: a Autora, 2016. 

 

Notamos um maior quantitativo de mulheres no curso, o que poderia configurar o 

novo perfil das mulheres que desejariam se qualificar mais e possuir maior espaço no 
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mercado de trabalho, que hoje é majoritariamente ocupado pelos homens. O último Censo29 

2010 nos apresenta um total de 48.859.805 homens com ocupação no país, contra 35.895.465 

mulheres, além disso, veremos na imagem abaixo que os homens recebem um salário mais 

elevado que o das mulheres em São Gonçalo: 

 

Imagem 4 – Renda média por sexo 

 

 Fonte: IBGE, 2016. 

 

Esse último dado, que representa a desigualdade da média salarial entre mulheres e 

homens, poderia reforçar a ideia de que as mulheres têm buscado uma maior qualificação, 

como a aprendizagem de língua estrangeira, em vista de uma renda melhor. 

 

c) Escolaridade dos Estudantes 

 

Em relação à escolaridade dos estudantes, notamos de acordo com a Tabela 4, em 

seguida, que de uma forma geral, os alunos já possuem ou estão cursando o ensino superior: 

 

Tabela 4 – Escolaridade dos estudantes 

Escolaridade 

Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Superior Não marcado 

 
7 pessoas 

 
62 pessoas 

 
108 pessoas 

 
4 pessoas 

Fonte: a Autora, 2016. 

 

Salientamos que essa relação entre universitários e aprendizagem de línguas 

estrangeiras poderia não estar somente ligada ao mercado de trabalho, mas também pela busca 

                                                           
29 O Censo 2010 compreendeu um levantamento minucioso de todos os domicílios do país. Nos meses de coleta 
de dados e supervisão, 191 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios 
brasileiros para colher informações sobre quem somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos. (IBGE, 
2016) 
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de estudos no exterior. Através de pesquisa no site do IBGE, dados do Censo Demográfico de 

2010 apontaram, entre os estudantes do município, um total de 552 pessoas cursando o 

mestrado e 173 pessoas cursando o doutorado. Muitas universidades brasileiras possuem 

parcerias com universidades estrangeiras e oferecem bolsas de estudos de graduação e pós-

graduação em outros países, fato que ajudaria a despertar o interesse entre os estudantes para 

aprender uma língua estrangeira.  

O programa Ciência sem Fronteiras dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do MEC, estipulou a meta em 2013 de oferecer 101.000 bolsas de estudos até o ano 

2015 para estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores. Porém, em julho de 2016, 

o MEC decidiu não mais oferecer bolsas aos estudantes de graduação, alegando alto custo 

para manter os estudantes fora do país.  

Hoje, em 2017, cerca de 5 mil bolsistas de pós-graduação, pós-doutorado e estágio 

sênior estão no exterior. Desta maneira, em função do pouco incentivo dos governantes, o 

acesso a uma educação multicultural é limitado. 

 

d) Naturalidade dos Estudantes 

 

Verificou-se também que o percentual de alunos que são residentes do município de 

São Gonçalo é significativo, poucos estudantes são oriundos de outras cidades, como 

explicitado pelo Gráfico 6 abaixo: 

 

Gráfico 6 - Cidade de origem dos estudantes
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      Fonte: a Autora, 2016. 
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O maior quantitativo de alunos matriculados nos cursos de idiomas privados é da 

cidade de São Gonçalo, o que poderia demonstrar o grande interesse desta população pela 

aprendizagem de línguas estrangeiras, considerando, como dissemos anteriormente, a relação 

entre as perspectivas de emprego e o conhecimento de línguas estrangeiras. 

 Em 2014, o Jornal O Dia anunciava: “Rio terá mais de um milhão de oportunidades 

de emprego até 2020. Serviços, construção civil, indústria de transformação e comércio são 

setores que oferecerão maior número de vagas”.30 E a reportagem destacava ainda:  

O presidente da ABRH-RJ destaca que o profissional deve também investir no 
conhecimento de idiomas. Há um grande número de empresas estrangeiras entrando 
no país e muitas empresas nacionais se internacionalizando, o que exige uma língua 
estrangeira.31 
 

Através dessa fala salientamos o incentivo em estudar novos idiomas, por parte das 

empresas, para formação de mão de obra qualificada, que pudesse assumir novos postos de 

trabalho em empresas estrangeiras. 

 

e) Estudo de outras línguas estrangeiras 

 

Quando questionados sobre a aprendizagem de outros idiomas, os alunos afirmaram 

ter estudado as seguintes línguas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, árabe, croata e 

latim. Dentre essas línguas, o inglês e o espanhol foram as línguas mais citadas:  
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Gráfico  7 - Línguas já estudadas
Estudantes

 Fonte: a Autora, 2016. 

                                                           
30

 Disponível em: http://odia.ig.com.br, acesso em 2016. 
31 Disponível em: http://odia.ig.com.br, acesso em 2016, grifo nosso 



50 

 

Como observado no capítulo 4, sobre o município de São Gonçalo, o modelo 

gravitacional sobre as línguas estrangeiras mostrou-nos o inglês como língua hipercentral e o 

espanhol como língua super central, tanto no sistema público de ensino, como no privado.   

A partir das respostas dos estudantes em relação às línguas já estudas, confirmamos 

que os estudantes de línguas estrangeiras conferiram mais valor a aprendizagem do inglês, 

seguido do espanhol.  

A escolha por esses determinados idiomas, reforça o modelo gravitacional. Ao 

escolher o inglês e o espanhol como as principais línguas a serem estudadas, elas se tornam as 

línguas mais ofertadas. Se pensarmos no perfil desses estudantes, veremos através do nosso 

levantamento, que são jovens-adultos cursando ou que já cursaram o ensino superior em sua 

maioria. Logo, essas duas línguas representariam no mercado linguístico, um espaço 

importante de escolha, pois são as línguas mais buscadas por aqueles que desejam uma vaga 

no mercado de trabalho.  

Analisando mais detalhadamente as respostas dos estudantes sobre as línguas já 

estudadas, podemos apresentar a escolha deles por língua estrangeira, como explicitada nos 

gráficos, a seguir: 

 

Gráfico 8 - Alunos de língua inglesa
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             Fonte: a Autora, 2016. 
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Gráfico 9 - Alunos de língua francesa
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             Fonte: a Autora, 2016. 

 

Gráfico 10 - Alunos de língua espanhola
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            Fonte: a Autora, 2016. 

 

Com base nos dados levantados, verificamos que o inglês se mantém como língua 

prioritária de escolha. Tanto os alunos de francês quanto os alunos de espanhol fizeram a 

opção por uma dessas duas línguas como um segundo idioma, após terem estudado o inglês, 

o que reforçaria mais uma vez a preocupação desses estudantes com a língua dominante no 

mercado de trabalho. 

 Por sua vez, observamos que os alunos de inglês escolheram estudar o espanhol. No 

entanto, esses alunos optaram de fato pelo inglês como primeira língua para estudo e não o 

espanhol, pois a língua espanhola foi estudada na escola particular, segundo esses alunos, 

antes do ingresso no curso de língua inglesa. Os estudantes de inglês e francês (que já 

tinham estudado o inglês) escolheram estudar o espanhol como segunda língua estrangeira. 
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Dessa forma, enfatizamos que a posição da língua inglesa no modelo gravitacional 

como língua hipercentral, seguido do espanhol, principalmente, e do francês como línguas 

supercentrais se sustenta.  

O fato de a língua inglesa ser a mais estudada mantém seu status na configuração 

hierárquica das línguas estrangeiras, que por sua vez se torna a língua mais ofertada e 

procurada. 

 

f) Locais onde esses idiomas foram estudados 

 

Segundo as resposta dos estudantes sobre onde essas línguas foram estudadas, os 

cursos privados de idiomas aparecem em primeiro lugar, seguido da escola particular, depois 

pela escola pública e por fim em casa, como podemos observar no gráfico 11 e 

detalhadamente na tabela 5, o lugar onde os alunos estudaram cada um dos idiomas: 
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Gráfico 11 - Lugar onde aprenderam outro idioma

 Fonte: a Autora, 2016. 

 

Vimos anteriormente que o município de São Gonçalo possui escolas municipais, 

escolas estaduais e que, segundo as políticas linguísticas educacionais, essas duas 

modalidades de escola ofertam ao menos o ensino de uma língua estrangeira. A partir dos 

dados apresentados no gráfico acima, salientamos que um número mínimo de alunos marcou 

que estudou língua estrangeira na escola pública. 
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Esse resultado ressaltaria a crença de que não se aprende língua estrangeira na escola. 

Barcelos (2006), em seu estudo sobre as crenças e os lugares onde se aprende língua 

estrangeira, realizado com estudantes universitários, mostrou a diferença das experiências 

vividas na escola pública e no curso de idiomas. Através de suas análises entre 2004-2005, a 

autora constatou que os estudantes “(...) concebem a escola pública e o curso de idiomas 

como lugares dicotômicos. Em um, é possível aprender. Em outro, não”. (BARCELOS, 2006, 

p. 155) 

Cerca de 10 anos após o estudo de Barcelos, podemos ainda observar, a partir dos 

dados levantados, que a aprendizagem de língua estrangeira não seria realizada através da 

escola, mas pelo estudo em cursos de idiomas privados, segundo a visão dos próprios 

estudantes. 

 

Tabela 5 – Lugar onde cada idioma foi estudado 

 Escola Pública Escola Particular Curso de idiomas Em casa 

 

Inglês 5 estudantes 11 estudantes 50 estudantes 3 estudantes 

 

Francês 2 estudantes 1 estudante 2 estudantes 2 estudantes 

 

Espanhol 10 estudantes 22 estudantes 29 estudantes 2 estudantes 

 

Italiano   5 estudantes  

 

Alemão   4 estudantes  

 

Japonês   1 estudante 2 estudantes 

 

Mandarim    1 estudante 

 

Árabe    1 estudante 

 

Croata    1 estudante 

 

Fonte: a Autora, 2016. 
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A partir do detalhamento exposto acima, e levando em conta a oferta de línguas no 

setor escolar, verificamos a alta concentração de estudantes nos cursos privados de idiomas. 

Infelizmente a falta de uma oferta diversificada de ensino de línguas estrangeiras nas escolas 

públicas, gera uma brecha para a privatização do plurilinguismo, na qual os cursos de idiomas 

saem na frente oferecendo uma maior variedade de idiomas. Portanto, faz-se importante uma 

avaliação das políticas linguísticas vigentes por parte dos governantes nesse município, há 

uma grande demanda de estudantes que buscam a aprendizagem de uma língua estrangeira e 

pouca oferta de um ensino gratuito que os atendam.  

 

g) Línguas que desejam aprender 

 

Em relação ao interesse desses alunos em estudar uma nova língua estrangeira muitos 

idiomas foram citados, a saber: italiano, alemão, francês, espanhol, mandarim, inglês, russo, 

japonês, árabe, hebraico, chinês, dinamarquês, latim, sueco e grego. Notamos a 

predominância dos alunos pela escolha em aprender a língua francesa, a língua italiana, a 

língua alemã e a língua espanhola, como poderemos verificar na tabela abaixo.  

É importante salientar que a maioria desses alunos está estudando ou já estudou a 

língua inglesa e que os alunos de francês, no geral, já tinham estudado o inglês e o espanhol.  

Outro dado importante, foi o fato de 13 pessoas terem dito não possuir interesse em 

aprender novas línguas estrangeiras, entre elas destacamos que cinco dessas 13 pessoas 

possuem de 34 a 35 anos de idade.  

 

                     Tabela 6 – Línguas que desejam aprender 

 

Francês 

 

61 pessoas 

 

 

Alemão 

 

52 pessoas 

 

 

Italiano 

 

52 pessoas 

 

 

Espanhol 

 

37 pessoas 
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Mandarim 

 

20 pessoas 

 

 

Japonês 

 

11 pessoas 

 

 

Russo 

 

8 pessoas 

 

 

Inglês 

 

8 pessoas 

 

 

Árabe 

 

3 pessoas 

 

 

Hebraico 

 

2 pessoas 

 

 

Dinamarquês 

 

1 pessoa 

 

 

Latim 

 

1 pessoa 

 

 

Sueco 

 

1 pessoa 

 

 

Chinês 

 

1 pessoa 

 

                    Fonte: a Autora, 2016. 
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Entre os alunos que marcaram que não desejam aprender outra língua estrangeira e 

que se encontram na faixa dos 34-35 anos, três estudam inglês e justificaram que a língua é 

“satisfatória” e “útil”, dois alunos marcaram que esta língua é importante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional como primeiro motivo de escolha e um aluno 

escolheu o inglês para poder interagir no local de trabalho. Os outros dois alunos estudam 

espanhol e marcaram, como primeiro motivo de escolha, o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Esses dados caracterizariam um grupo de alunos que já teria estabilidade 

profissional e que buscou a aprendizagem de línguas como uma forma de se manter no 

mercado de trabalho, para este grupo saber a língua necessária para realização de seu trabalho 

já seria o suficiente.  

Dentre os motivos pelos quais os estudantes gostariam de estudar esses idiomas, 

observamos algumas diferenças entre as opções de vir a estudar cada uma das línguas 

estrangeiras mencionadas. É importante ressaltar que grande parte dos entrevistados já tinha 

aprendido o inglês, assim há pouca escolha pelo idioma. Podemos analisar a seguir, as 

justificativas em relação às escolhas dos estudantes: 

 

� A escolha pelo francês foi realizada, principalmente, por ser uma língua vista como 

bonita, pelo prazer de estudar o idioma, para fazer pós-graduação ou intercâmbio no 

exterior e por ser importante para o mercado de trabalho. Como dito pelos estudantes: 

1 – “Porque eu acho o idioma muito bonito”;  

2 – “Porque vai me ajudar na minha profissão”; 

3 – “Para me ajudar no mercado de trabalho”; 

4 – “É útil em meu desenvolvimento acadêmico”; e 

5 – “Para fazer intercâmbio na França”. 

 

� A escolha pelo espanhol foi feita, majoritariamente, por ser importante para o mercado 

de trabalho e por ter uma pronúncia considerada bonita. Como dito pelos estudantes: 

1 – “Por questões profissionais”; 

2 – “Para uso no trabalho”; 

3 – “Porque acho muito bonito”; 

4 – “Porque é melhor para meu currículo”; e 

5 – “Por ser um idioma muito útil”. 
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� Destacamos também outras escolhas, como o da língua italiana, eleita pelos 

estudantes, pelo prazer de aprender o idioma, por ser uma língua considerada bonita e 

para falar a língua de ascendentes. Como dito pelos estudantes: 

1 – “Porque acho uma língua muito bonita”; 

2 – “Para aprender o idioma da minha família”; 

3 – “Para abranger novos conhecimentos”; 

4 – “Por gosto pessoal”; e 

5 – “Pois acho uma língua interessante”. 

 

� O alemão foi escolhido pelo aprimoramento pessoal e por lazer. Como dito pelos 

estudantes: 

1 – “Para poder viajar”; 

2 – “É a língua que admiro”; 

3 – “Curiosidade com a pronúncia”; 

4 – “Porque além de ser diferente é exótico”; e 

5 – “Para o desenvolvimento pessoal”. 

 

� O mandarim foi eleito por ser considerada uma língua importante no mundo e na 

inserção no mercado de trabalho. Como dito pelos estudantes: 

1 – “Porque cresce cada vez mais economicamente”; 

2 – “Porque quero fazer relações internacionais”; 

3 – “Por causa do meu trabalho”; 

4 – “Para aprimorar meus conhecimentos”; e 

5 – “É útil para o mundo globalizado”. 

 

� O inglês foi escolhido em função do mercado de trabalho e por ser visto como uma 

língua útil no mundo globalizado. Como dito pelos estudantes: 

1 – “Por ser amplamente utilizada”; 

2 – “É uma língua útil”. 

 

Desta forma, notamos que, apesar de a língua inglesa, francesa e espanhola estarem 

em posição de destaque no mercado linguístico, outras línguas estrangeiras também são 

almejadas pelos estudantes. Este é um fator importante, pois abre espaço para diversidade na 

oferta de idiomas e para que o município possua cada vez mais alunos plurilíngues.  
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h) Recursos para o estudo de língua estrangeira 

 

Os estudantes também responderam a uma questão aberta, sobre quais os recursos eles 

possuíam para praticar o idioma estudado fora do curso. Através das respostas verificamos o 

uso de filmes/documentários, de músicas e da Internet, como recursos principais:  

 

Tabela 7 – Recursos para praticar o idioma 

 
Recursos para praticar o idioma 

Filmes, documentários 91 pessoas  Jornais 8 pessoas 

Músicas  79 pessoas  Conversar com amigos 7 pessoas 

Internet  69 pessoas Aulas online  6 pessoas  

Livros, textos, biblioteca 48 pessoas Jogos  5 pessoas  

Séries, canais estrangeiros 47 pessoas No trabalho 4 pessoas 

Vídeos, youtube 22 pessoas Dicionário 2 pessoas 

Aplicativos  16 pessoas Viagem  2 pessoas  

Conversar com nativos  15 pessoas  Faculdade 1 pessoa 

Fonte: a Autora, 2016. 

 

Assistir à filmes e documentários, assim como escutar música e utilizar a Internet, 

mostraram-se como os recursos mais utilizados pelos estudantes para praticar o idioma fora da 

sala de aula. Além disso, as séries e canais estrangeiros também foram muito citados. Esses 

dados evidenciam a importância da acessibilidade digital para educação em regiões 

desfavorecidas economicamente, metade dos alunos que respondeu ao teste disse utilizar a 

Internet como recurso para praticar o idioma estudado.  

Portanto, se pensarmos no contexto atual, no qual as operadoras querem limitar a 

franquia da Internet fixa, os alunos ficariam limitados em sua utilização mensal da Internet e 

diminuiriam o tempo de estudos online. O uso de filmes e de músicas também constitui um 

recurso importante, visto que possuem maior divulgação e acesso no dia a dia através do 

rádio, da televisão e da própria internet. 
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i) Motivo da escolha em estudar cada língua estrangeira 

 

Nossa principal questão trata dos motivos pelos quais os alunos dos cursos privados de 

idiomas optaram por estudar a língua estrangeira em questão. As respostas dos estudantes 

foram marcadas por ordem de importância do número 1 (mais importante) ao número 5 

(menos importante).  

Através do levantamento dos dados, notamos que a maioria dos estudantes de inglês, 

espanhol e francês marcou com grau de importância 1 a escolha em estudar uma dessas 

línguas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A segunda razão de escolha para 

os estudantes de inglês é a possibilidade de utilizar a língua para viajar a lazer ou a trabalho; 

para os estudantes de francês é a possibilidade de utilizar a língua para viajar a lazer, a 

trabalho, realizar intercâmbio/bolsa de estudos no exterior ou morar em outro país, e também 

para o desenvolvimento acadêmico; e para os estudantes de espanhol é a possibilidade de 

utilizar a língua para viajar a lazer, a trabalho, realizar intercâmbio/bolsa de estudos no 

exterior ou morar em outro país.  

 

Tabela 8 - Motivo da escolha em estudar cada idioma 

 Grau de importância 1 Grau de importância 2 

 

Inglês - é importante para meu 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 - para viajar a lazer ou a 

trabalho. 

 

 

Francês - é importante para meu 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

- para viajar a lazer ou a 

trabalho;  

- realizar intercâmbio/bolsa de 

estudos no exterior ou morar em 

outro país; 

 - para o desenvolvimento 

acadêmico. 

 

Espanhol - é importante para meu 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

- para viajar a lazer ou a 

trabalho;  

- realizar intercâmbio/bolsa de 

estudos no exterior ou morar em 
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outro país. 

 

           Fonte: a Autora, 2016. 

 

Em nossa análise, outros dados nos chamaram a atenção, mais da metade dos 

estudantes de inglês marcou que a língua inglesa é muito útil e apenas uma pessoa marcou 

que o idioma é muito bonito.  Dentre os estudantes de espanhol, a metade dos alunos marcou 

que a língua espanhola é muito útil e menos da metade dos alunos marcou que o idioma é 

muito bonito. Quanto aos alunos de francês obtivemos dados diferentes, menos da metade dos 

alunos de língua francesa marcou que esse idioma é muito útil e a metade dos alunos marcou 

que o idioma é muito bonito.  

Desse modo, nota-se uma maior importância aos estudos de inglês e espanhol que 

seriam vistos como línguas úteis para comunicação, para o mercado de trabalho e para 

viagens. E a língua francesa foi considerada uma língua muito bonita, o que estaria ligado a 

sua sonoridade e ao imaginário construído em torno da França. 

Através da análise desta questão, retomamos a importância do estudo das 

representações linguísticas dos estudantes. Essas representações, neste trabalho, são as 

imagens que os falantes possuem acerca das línguas, dos seus funcionamentos e das 

diferenças e das relações que podem existir entre elas. Notamos a partir dos resultados 

obtidos, que os alunos dos cursos de idiomas privados da cidade de São Gonçalo teriam 

buscado a aprendizagem de línguas estrangeiras pela percepção de crescimento no mercado 

de trabalho e na vida em sociedade.  

A aprendizagem de línguas estrangeiras simbolizaria, como discutido anteriormente 

com base em Bourdieu (1989), a obtenção de um bem considerado simbólico, que nesta 

pesquisa é traduzido pela aquisição de capital linguístico (aprendizagem em língua 

estrangeira). Logo, quanto mais capital linguístico possuísse o indivíduo, mais ele poderia ser 

reconhecido por este saber e teria perspectiva de ascender em novos grupos sociais.  

 Mesmo em período de crise econômica, a mídia continua reforçando a ideia de língua 

como “aperfeiçoamento profissional”. O Jornal O Fluminense destaca, em 2016: “Curso de 

idiomas ainda é levado em conta na hora da contratação de um candidato a uma vaga de 

emprego”.32 E a reportagem traz ainda, na tentativa de corroborar a veracidade da manchete: 

 

                                                           
32 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br, acesso em 2016 
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Como em todo período de dificuldades econômicas, como os tempos que estamos 
vivendo hoje, as pessoas ficam com um receio e uma ansiedade em relação ao seu 
emprego e mesmo ao mercado de trabalho. Geralmente, aqueles com melhor 
capacitação ficam mais protegidos em momentos como este. Por isso, é 
fundamental investir na educação, aprendizagem e aperfeiçoamento. Isso, além 
de impulsionar a carreira, ajuda a manter um bom nome no mercado de trabalho. O 
aprendizado de línguas estrangeiras ainda tem grande relevância na hora de se 
avaliar um candidato a alguma vaga de trabalho, mesmo que falar outro idioma não 
seja pré-requisito para atuar naquela função. Diversas vezes, esse fator se torna um 
diferencial para as empresas na escolha de candidatos para o preenchimento de uma 
determinada vaga de trabalho.33 

 

Desta maneira, ao retomarmos nossa hipótese de que a aprendizagem de línguas 

estrangeiras poderia ser um possível fator de inserção social, podemos analisar através das 

respostas dos entrevistados, que a escolha em aprender um idioma, se traduz pela necessidade 

de uma melhor qualificação para o mercado de trabalho e de um crescimento pessoal. Esses 

estudantes desejam estar inseridos na sociedade e buscam não somente a inserção social, mas 

também, a ascensão social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br, 2016, grifo nosso 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através desta pesquisa, observamos na região central do município de São Gonçalo, a 

existência de um mercado linguístico, caracterizado por cursos privados de diferentes línguas 

estrangeiras. Esse mercado vai ao encontro de uma possível representação da língua 

estrangeira como um capital simbólico. Essa representação é reiterada através de reportagens 

em diferentes jornais que, muitas vezes, dão voz aos empresários do setor de cursos privados.  

 O mercado linguístico constatado no município está diretamente relacionado com a 

perspectiva de crescimento econômico, do início da década de 90 para o ano 2000. No vácuo 

de formação linguística em línguas estrangeiras, através de políticas educacionais públicas, 

observamos a proliferação de cursos privados de idiomas.  

No capítulo sobre o contexto dessa pesquisa, destacamos que São Gonçalo ainda 

possui indicativos de qualidade de vida muito baixos, o que demonstra que o município ainda 

possui problemas a serem sanados, sobretudo no que diz respeito à educação e distribuição de 

renda. Logo, acreditamos que os estudantes matriculados nos cursos privados de línguas 

comprometem sua baixa renda em busca de um possível capital simbólico.  

Em relação ao impacto que as escolhas linguísticas têm sobre o status das línguas 

estrangeiras, percebemos que as línguas mais exigidas pelo mercado de trabalho, se tornam as 

línguas mais escolhidas, o que sustenta a organização hierárquica das línguas no modelo 

gravitacional. Essa estrutura hierárquica evidencia o valor dado às línguas consideradas mais 

importantes para o mercado de trabalho, pois são as línguas como o inglês e o espanhol, que 

costumam ser exigidas pelas empresas em uma candidatura para uma vaga de emprego. 

Salientamos, sobretudo, a importância exigida à fluência do inglês, que reforça sua posição de 

língua hipercentral no modelo gravitacional das línguas. 

A falta de políticas linguísticas educacionais públicas para o ensino de línguas 

estrangeiras no município, não leva em conta a demanda dos estudantes por uma formação 

linguística diversificada. Como verificado em nosso levantamento, os estudantes de idiomas 

como o espanhol e o francês, já estavam aprendendo sua segunda língua estrangeira, visto que 

a maioria já tinha estudado o inglês como primeira língua. Além disso, esses estudantes 

ressaltaram a vontade em aprender novos idiomas, como alemão, o italiano e o mandarim, 

principalmente, o que demostra a importância de uma oferta variada de idiomas na cidade. 

No que tange os cursos de idiomas privados, essa oferta também é restrita as línguas 

que possuem maior visibilidade no mercado linguístico, uma vez que, apenas um curso de 

idiomas oferece línguas estrangeiras além do inglês, do espanhol e do francês.  
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A oferta desses últimos idiomas citados, na cidade de São Gonçalo, está estreitamente 

ligada à questões econômicas. Houve um crescimento dos cursos privados a partir dos anos 

2000, que acompanhou o processo de desenvolvimento do setor de comércio e serviços. Mas 

especialmente, do ano de 2006 ao de 2014, ocorreu um crescimento acelerado desses cursos. 

Foi em 2008 que o COMPERJ se instalou na cidade de Itaboraí, município vizinho ao de São 

Gonçalo, e trouxe a promessa de alto índice de empregos para essas duas regiões. Deu-se, 

então, um avanço na expansão do comércio, assim como dos cursos de idiomas privados.  

Contudo, no ano de 2015, as obras do COMPERJ foram paralisadas devido às 

denúncias de corrupção envolvendo as empresas contratadas, o que levou a inúmeras 

demissões ao longo deste mesmo ano e à migração dos trabalhadores para outras localidades. 

Esse fato, associado à crise econômica do país, em 2015, poderia ser um dos motivos que 

geraram uma queda significante no número de matrículas dos cursos privados de idiomas 

durante o ano de 2016. Em conversas informais com os diretores dos cursos, foi relatada uma 

queda de 50% de inscrições, se comparado aos anos anteriores. 

Os fatores explicitados no parágrafo anterior poderiam demonstrar a correlação entre a 

escolha pela aprendizagem de línguas estrangeiras e o desejo de estar inserido socialmente em 

determinados grupos através de uma posição melhor no trabalho, de uma melhor renda e de 

desenvolvimento pessoal. Saber falar uma língua estrangeira representaria mais que um fator 

de inserção social, simbolizaria a ascensão social, ou seja, fazer parte de grupos sociais 

considerados mais desenvolvidos.  

Esse cenário nos mostra que fatores econômicos se colocam num espaço importante 

dentro da área de educação linguística. Pudemos constatar através de algumas falas 

apresentadas sobre a criação de projetos para promoção do ensino de línguas estrangeiras, o 

objetivo em formar mão de obra qualificada que pudesse assumir novos postos de trabalhos 

em empresas estrangeiras. Atentamos-nos, também, para a forte tendência ao monolinguismo 

do inglês, presente tanto nos cursos de idiomas privados, como no ensino público, através da 

medida provisória nº 746 de 2016.  

As instituições públicas, através das políticas linguísticas educacionais, não devem 

restringir o ensino/aprendizagem de línguas a uma só língua, elas devem ter, como principal 

objetivo, a formação de estudantes plurilíngues, que possam estar em contato com uma 

melhor diversidade cultural. 
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ANEXO 1 - Fotos da Rua Doutor Francisco Portela em São Gonçalo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto do curso: DO UP. Inaugurado em: 2014) 
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(Foto do curso: CNA. Inaugurado em: 1996) 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto do curso: Wizard. Inaugurado em: 1999)        
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 (Foto do curso: Insight. Inaugurado em: 2011) 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto do curso: Aliança Francesa. Inaugurado em: 1970) 
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(Foto do curso: FISK. Inaugurado em: 1975) 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Foto do curso: Lumynus. Inaugurado em: 2013) 
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(Foto do curso: Yes!. Inaugurado em: 2007) 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto dos cursos: ICBEU e CCAA. Inaugurado em: 2006) 
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(Foto do curso: POP Idiomas. Inaugurado em: 2014) 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto do curso: Yázigi. Inaugurado em: 2004) 
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(Foto do curso: Easy Institute. Inaugurado em: 2014) 
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APÊNDICE 1 – Quadro das datas de fundação dos cursos privados de idiomas em São 
Gonçalo 
 

 
1970-1999 2000-2014 

AF 

1970 

YAGIZI 

2004 

FISK 

1975 

ICBEU / CCAA 

2006 

CNA 

1996 

YES 

2007 

WIZARD 

1999 

INSIGHT 

2011 

 LUMYNUS 

2013 

 DO UP 

2014 

 EASY INSTITUTE 

2014 

 POP IDIOMAS 

2014 
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APÊNDICE 2 – Línguas estrangeiras oferecidas por curso 
 

Cursos  Inglês Espanhol Francês Italiano Alemão Chinês Japonês 

Aliança 

Francesa 

  X     

CCAA X X      

CNA X X      

DO UP X       

Easy 

Institute 

X       

FISK X X      

ICBEU X X      

Insight X       

Lumynus X       

POP 

Idiomas 

X       

Wizard X X X X X X X 

Yázigi X X      

YES X X      
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APÊNDICE 3 – Questionário  

 

Idade: _______    Profissão: _______________   Sexo: Feminino [    ]  Masculino  [    ] 

Escolaridade:   Ensino Fundamental  [    ]     Ensino Médio [    ]      Ensino Superior [    ] 

Bairro/Cidade onde mora: _________________________________________________ 

 

1 – Qual língua você estuda nesta instituição? _________________________________ 

 

2 – Escolha por ordem de importância as razões pelas quais você decidiu estudar essa língua 

estrangeira. Enumere de 1 (mais importante) até 5 (menos importante). Não é obrigatório 

marcar 5 opções. 

 

[     ] para viajar a lazer ou a trabalho 
 
[     ] porque acho que é importante para meu desenvolvimento pessoal e profissional 
 
[     ] intercâmbio/bolsa de estudos no exterior/morarem outro país 
 
[     ] para ver filmes/escutar músicas/navegar na Internet         
   
[     ] para meu desenvolvimento acadêmico (mestrado/doutorado) 
 
[     ] para interagir com estrangeiros em meu local de trabalho 
 
[     ] para conhecer novas culturas 
 
[     ] para estudar a língua de meus ascendentes          
   
[     ] para aprimorar conhecimentos já adquiridos da língua      
                                                           
[     ] para aprimorar a memória 
 
[     ] porque me senti pressionado a estudar esse idioma 
 
[     ] porque acho esse idioma muito bonito 
 
[     ] porque acho essa língua muito útil 
 

3 – Você já estudou outras línguas estrangeiras? ___________ 

a. Em caso de resposta afirmativa, quais línguas? _______________________________ 

b. Marque onde você aprendeu essas outras línguas estrangeiras: 

[    ] escola pública   [    ] escola particular   [    ] cursos de idiomas   [    ] em casa 
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4 - Além das atividades realizadas em sala de aula e no livro didático, que outros recursos 

você dispõe para praticar o idioma? 

______________________________________________________________________ 

5 – Quais línguas você ainda gostaria de aprender? Por quê? 

______________________________________________________________________ 


