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RESUMO 
 
 
 
 
 
O presente trabalho está inserido na Linha de Pesquisa Estudos Aplicados de Linguagem, 
do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, do Instituto de Letras da 
Universidade Federal Fluminense. Propomos o estudo das representações linguísticas de 
alunos do Ensino Médio de dois Colégios de Aplicação (UFRJ, UERJ) na cidade do Rio 
de Janeiro. O nosso objetivo é mapear as suas representações linguísticas com relação 
às línguas estrangeiras, para, então, a partir dos resultados, correlacioná-las às políticas 
em vigor, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases. O 
referencial teórico é delimitado por Savedra (2009), Savedra; Salgado (2009), Calvet 
(2000, 2002), Houdebine (2008) e Castellotti; Moore (2002). Entendemos por 
representação linguística um sentido coletivamente construído acerca de uma língua e 
seu povo. A representação é intersubjetiva, discursiva, reflexiva e coletiva, profundamente 
marcada pela memória discursiva de seus falantes. Esta pesquisa é de cunho etnográfico 
e de base qualitativa. Pretendemos contribuir com dados que permitam embasamento às 
práticas educacionais para o ensino de línguas estrangeiras, bem como o favorecimento 
de políticas linguísticas mais aproximadas à realidade desses estudantes, pois 
acreditamos que as representações sejam um fator a ser considerado no planejamento de 
políticas de ensino de línguas estrangeiras. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Representação linguística, Política linguística e Ensino de línguas 

estrangeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
  
 
The present paper is part of the Language Applied Studies, which belongs to the 
Language Studies of the Post-graduation program in the Letters Institute, at Universidade 
Federal Fluminense. Its purpose is to analyze student’s linguistic representations towards 
the learning of foreign languages. These studies will be held in two Laboratory schools 
from different universities “Colégios de Aplicação” (UFRJ, UERJ) in Rio de Janeiro city. 
The research goal is to map the linguistic representations students may have when it 
comes to learning a foreign language. Once we have achieved some results, we aim at 
comparing them with linguistic policies, such as Parâmetros Curriculares Nacionais and 
Lei de Diretrizes e Bases. The theoretical basis is Savedra (2009), Savedra, Salgado 
(2009), Calvet (2000, 20002), Houdebine (2008) and Castellotti; Moore (2002). Linguistic 
representation is a collective sense constructed by a community concerning one language 
and its people. It is a qualitative research. By this analysis, our central aim is to assist, 
throughout data, educative practices in foreign languages teaching, and to support 
language policies which are more relevant to pupils’ reality, due to the fact that we believe 
students’ representations may be a factor to be investigated when we consider the 
teaching of a foreign language policy planning.  
 
Key-words: Linguistic representation, Linguistic policy and Foreign languages teaching 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 
J’entens et veulx que tu aprenes les langues parfaictement. 
Premierement la grecque, comme le veult Quintilian,  secondement la 
latine; et puis l’hebraïcque pour les saintes lettres, et la chaldaïcque et 
arabicque pareillement; et que tu formes ton style quant a la grecque, 
a l’imitation de Platon; quant a la latine, de Ciceron…

1
 (RABELAIS: 

2006,p. 442) 
 

 

A epígrafe que escolhemos para abrir essa pesquisa foi extraída de um estudo 

sobre o peso das línguas, no qual Calvet (2010, p. 43) retrata os critérios adotados por 

Gargântua, personagem criado por François Rabelais, escritor francês do século XVI, 

para orientar a escolha das línguas que seu filho Pantagruel deverá aprender. Calvet 

destaca que, dentre as diferentes representações das línguas, os critérios relacionados à 

utilidade são os que mais se sobressaem.  

Partimos do pressuposto que o estudo das representações linguísticas nos permite 

compreender a relação que os falantes estabelecem tanto com a própria língua quanto 

com outras, e seus diferentes status no contexto em que vivem. Uma representação 

favorável a respeito de uma determinada língua pode, por exemplo, fazer com que, em 

situações de contato linguístico, predomine o uso desta em detrimento de outra, ou que o 

seu ensino-aprendizado seja mais eficaz, podendo até mesmo interferir em uma dada 

política linguística. 

Tendo em mente o lugar das línguas estrangeiras no contexto educacional do 

Brasil, Leffa (1999, p. 14) nos adverte que esta é uma questão extremamente delicada, 

porque não nos é claro se estudamos uma língua para servir ao nosso país ou servir aos 

interesses dos outros. Nesse ponto, pensamos na representação que os alunos agregam 

à língua estrangeira e se as políticas para o seu ensino são consonantes a essa 

representação. 

                                                 
1
  Tradução da epígrafe: Quero que aprendas perfeitamente línguas. Primeiramente o grego, como quer 

Quintiliano, depois o latim; em seguida o hebreu, para conhecimento das Sagradas Escrituras e, por último 
o caldeu e o árabe, com o mesmo objetivo; quanto ao grego, que formes o teu estilo à maneira de Platão; 
quanto ao latim, à de Cícero. (Tradução minha) 



Os critérios que levam o governo a legislar sobre o ensino de algumas línguas 

estrangeiras e os que levam as instituições privadas a oferecer outras línguas podem ter 

alguma relação com as motivações dos estudantes ao optarem por aprender esses 

idiomas, contudo, essa relação não é obrigatoriamente direta, unilateral ou verdadeira.  

Como no exemplo da epígrafe, podemos entender o que leva Gargântua a 

determinar a ordem com que seu filho aprenderá diferentes idiomas: compreender as 

línguas dos pensadores gregos e latinos, na Europa do século XVI, bem como a língua da 

religião/filosofia, representaria cultura e acesso ao movimento intelectual de sua época. 

No entanto, não é de conhecimento comum o sentimento do aprendiz em relação a essas 

línguas, sua vontade de aprendê-las, as suas representações sobre elas.  

Do mesmo modo que Gargântua expõe seus critérios, podemos ler em alguns 

documentos oficiais possíveis razões para determinar o leque de línguas estrangeiras a 

que os estudantes estão expostos, mas dificilmente temos acesso à informação sobre o 

imaginário linguístico que estes constroem acerca das mesmas línguas e à funcionalidade 

dessa proposta pedagógica, ou seja, se aprendem, de fato.  

E quando aprendem, por que o fazem? Quais representações por eles construídas 

justificam essa aprendizagem? A utilidade, a beleza, a facilidade, os vínculos culturais e 

familiares podem constituir partes das respostas. 

Quanto ao ensino de línguas, Leffa (1999, p. 14-15) aponta que este tem sido um 

eco do que ocorreu há décadas em outros países, tanto levando em conta o conteúdo 

quanto a metodologia. A tradição internacional enfatizava o ensino das línguas clássicas, 

o grego e o latim. São as línguas da Antiguidade Clássica, do conhecimento filosófico e 

da religião cristã.  

Com a chegada da Família Real Portuguesa no Brasil, em 1808, a Corte trouxe 

consigo os costumes da elite europeia, cujos padrões refletiam a França, na literatura, na 

indumentária, na música, na arte e na língua. O francês recebeu, assim, status de língua 

apreciada pela Corte no Brasil, já que, durante o século XIX, a cultura e a língua 

francesas eram cultivadas como meio de acesso ao mundo.  

Atualmente, é o inglês que conota destaque, prestígio e acesso ao mundo 

globalizado. Sobre a posição que essa língua assume atualmente, David Crystal (2003: 3) 

comenta: You may be strongly motivated to learn it, because you know it will put you in 



touch with more people than any other language2. Acrescenta, ainda, que o inglês é a 

língua estrangeira mais amplamente ensinada. (CRYSTAL: 2003, p. 5) 

O mesmo autor explica que há uma grande variação nas razões para a escolha de 

uma língua particular como a principal língua estrangeira: they include historical tradition, 

political expediency, and the desire for commercial, cultural or technological contact3 

(CRYSTAL: 2003, p. 5). No entanto, uma língua tem se transformado tradicionalmente em 

língua internacional pelo poder de seu povo, especialmente político e militar. (CRYSTAL: 

2003, p. 9) 

Sobre a difusão da língua inglesa no mundo, Salikoko Mufwene (2011), acrescenta 

às razões acima o fator histórico do modelo político-econômico de colonização. Segundo 

ele, inicialmente, o português ocupava o lugar da língua do comércio, das expedições 

marítimas, da colonização e até mesmo da diplomacia.  

No entanto, com a ocupação do Império Britânico na América do Norte e, em 

seguida, em diversos países na África, o inglês começou a se difundir amplamente e, aos 

poucos, foi ocupando o lugar de língua global. O pesquisador afirma, ainda, que as 

nações mais poderosas e independentes da Europa foram as últimas a agregar esse 

status à língua inglesa.   

Tendo em mente esses padrões que denotam prestígio e poder, nos perguntamos 

quais pilares sustentam as representações linguísticas que ainda permanecem e quais 

são as novas representações que os alunos da escola de hoje atribuem às línguas 

estrangeiras modernas, considerando o peso que agregam ao domínio de diferentes 

códigos linguísticos.  

Para responder tais questões, investigamos as representações linguísticas de 

alunos do Ensino Médio de dois Colégios de Aplicação do estado do Rio de Janeiro (CAp-

UERJ e CAp-UFRJ), que foram os pioneiros na perspectiva educacional da Escola Nova, 

uma teoria pedagógica que permitiu o acesso de mais pessoas aos estudos.  

 

 

                                                 
2 Tradução do trecho: Você pode estar fortemente motivado em aprendê-la, porque sabe que isso o 
colocará em contato com mais pessoas do que qualquer outra língua. (Tradução minha) 
3 Tradução do trecho: Elas incluem tradição histórica, conveniência política, e o desejo de contato comercial, 
cultural e tecnológico. (Tradução minha) 



1.1 Delimitação do tema 

 

 

O estudo em questão se insere na perspectiva da sociolinguística que considera a 

língua a partir de seu uso e de seu contexto social. O tema geral dessa pesquisa é a 

representação linguística e o específico é a representação linguística associada ao ensino 

de línguas estrangeiras (doravante LE), junto a alunos de primeiro ano do Ensino Médio das 

escolas públicas-modelo do estado do Rio de Janeiro: Colégios de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  

O que propomos é a investigação das representações linguísticas de alunos de 

primeiro ano dos dois Colégios de Aplicação (UERJ, UFRJ), já que é nesse período letivo 

que eles escolhem que língua estudar ao longo dos três anos.  

No Colégio de Aplicação da UFRJ são oferecidas, para alunos do Ensino Médio, 

apenas o inglês e o francês. No Colégio de Aplicação da UERJ são oferecidas três línguas 

no Ensino Médio: inglês, francês e espanhol. Nos dois colégios, os alunos do Ensino 

Fundamental devem estudar obrigatoriamente duas línguas: o inglês e o francês.  

Quanto à forma de ingresso nas escolas selecionadas, cumpre ressaltar que o CAp 

da UFRJ abre concurso para alunos no primeiro ano do Ensino Médio e o CAp da UERJ 

oferece vagas como última oportunidade de ingresso no início do segundo segmento do 

Ensino Fundamental. 

Neste contexto, questionamos qual a motivação dos alunos para a escolha da língua 

que irão aprender durante os três anos do Ensino Médio.  

 

 

1.2 Situação-problema e justificativa 

 

 

De acordo com a legislação vigente, as escolas brasileiras têm o dever de oferecer, 

no mínimo, uma língua estrangeira, definida nas Leis de Diretrizes e Bases e nos 



Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa oferta pode ser determinada pela localização 

geográfica (PCN: 2000, p. 27), pelos acordos políticos ou pela funcionalidade da língua.  

Quanto à escolha das línguas que são oferecidas, há estudos sobre o tema em 

literaturas da área (LEFFA: 1999) e nos documentos públicos (LDB, Art. 36, § 3) para o seu 

ensino no país. No entanto, encontramos uma lacuna acerca da recepção junto ao público 

da escola. Dificilmente encontramos o ponto de vista do próprio aluno nessas reflexões.   

A presente pesquisa se justifica pela ausência de dados acerca do perfil 

sociolinguístico de alunos de Ensino Médio (doravante EM), no Rio de Janeiro, sob o viés da 

representação linguística e do peso das línguas. A exploração desses dados poderá 

contribuir para a reflexão e a elaboração de propostas de políticas linguísticas mais 

abrangentes, no que diz respeito ao ensino formal de LE, pautadas pela valorização da 

diversidade linguística nacional. 

Conhecer a motivação dos estudantes para aprender uma língua estrangeira e suas 

crenças a respeito daquelas oferecidas pela escola pode melhor nortear as políticas 

linguísticas, revelando aspectos pouco explorados que podem se mostrar fundamentais para 

um aprendizado efetivo.  

As políticas que estabelecem o ensino desta ou daquela língua levam em conta 

muitas questões de ordem social, geográfica ou político-econômica, mas não observam o 

que leva um indivíduo, de fato, a optar por aprendê-las. 

O interesse por essa questão surgiu de minha prática como professora de língua 

estrangeira e de, como estudante de Mestrado, ter cursado disciplinas e participado de 

discussões que tratassem do tema representação linguística e o peso das línguas. Vimo-

nos, portanto, diante dos seguintes questionamentos:  

 

a) Que status os alunos atribuem às línguas estrangeiras oferecidas pelas escolas? 

b) Quais são as motivações dos alunos ao escolherem determinada(s) língua(s) 

estrangeira(s) em sua escola? 

c) Qual o peso das políticas linguísticas vigentes nesse processo de escolha?  

d) Quais são as representações linguísticas dos alunos em relação às línguas 

estrangeiras? 



 

 

1.3 Objetivos 

 

 

Diante do quadro mencionado, temos por objetivo geral analisar a pertinência da 

oferta, da obrigatoriedade e dos parâmetros legais das línguas estrangeiras no Ensino 

Médio, nos Colégios de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a representação linguística dos alunos sobre 

línguas estrangeiras ensinadas em contexto escolar. 

Os objetivos específicos são: questionar a Lei de Diretrizes e Bases e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira frente à representação linguística dos alunos 

do Ensino Médio dos colégios de aplicação supracitados.  

 

 

1.4. Organização do trabalho 

 

 

Para a organização desta pesquisa, percorremos o seguinte movimento: após esta 

breve apresentação do tema, dos objetivos e das questões de investigação, o segundo 

capítulo, intitulado O contexto político e educacional de criação dos Colégios de Aplicação 

tem como finalidade situar o leitor quanto às circunstâncias históricas, políticas e 

educacionais em que o CAp-UFRJ e o CAp-UERJ foram fundados, como eles se organizam 

e os seus objetivos. 

O terceiro capítulo, Embasamento teórico, trata do suporte teórico e das definições 

dos conceitos essenciais ao trabalho: representação linguística, política e planificação 

linguística e identidade.  No quarto capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na 

presente dissertação. 

 

 

 



 

 

 

2. O CONTEXTO POLÍTICO E EDUCACIONAL DE CRIAÇÃO DOS COLÉGIOS 

DE APLICAÇÃO 

 

 

De acordo com Frangella (2000, p. 1), os colégios de aplicação surgem na década 

de 1940 como uma reação ao modelo elitista de educação predominante na época. 

Inspirados pelo movimento Escola Nova, estes colégios foram chamados inicialmente de 

colégio de demonstração quando de sua inauguração em 1948, só passando a se chamar 

de aplicação um pouco mais tarde.  

Estas instituições de ensino foram criadas através do decreto-lei 9053, de 12 de 

março de 1946, que estabelece a criação obrigatória de colégio de demonstração junto às 

Faculdades de Filosofia, destinados à prática docente dos alunos matriculados no curso 

de didática. 

A autora nos recorda (FRANGELLA: 2000, p. 2) que, nos anos que antecederam a 

formação desse modelo educacional, o Brasil possuía um modelo socioeconômico 

oligárquico, agrário, e o mundo o impulsionava a viver uma transformação neste 

paradigma, fazendo da indústria o novo motor da economia nacional.  

Ora, se, para o antigo formato sociopolítico, a educação excludente era um fator 

pouco ou quase nada considerável, com a implementação da indústria, aparece a 

necessidade de novas exigências no âmbito educacional.  

Em 1931, foi o ministro responsável pela pasta da Educação e Saúde Pública, 

Francisco Campos, quem inaugurou uma Reforma, estabelecendo normas que seriam 

válidas para todo o território brasileiro, a fim de estruturar o sistema de ensino no país.  

Até a Reforma Francisco Campos, o Brasil não tinha uma estrutura de ensino 

organizada à base de um sistema nacional (ROMANELLI: 1978, p. 131), cada estado da 

Federação tinha seu próprio sistema.  



Os colégios de demonstração surgem, como assinalamos acima, em um momento 

de expansão urbana de complexificação do cotidiano nacional, portanto, em um contexto 

do ideal modernizador que considera a educação como forte aliada às mudanças exigidas 

pelo mundo moderno. 

A reforma Francisco Campos marca uma posição mais objetiva e direta do Estado 

para a educação, com a pretensão de estabelecer uma política de educação nacional, 

pautada na organização e estruturação do ensino secundário, comercial e superior. 

Em 1931, o decreto nº 1951/31, que trata do ensino superior, adota algumas 

dessas perspectivas para o ensino universitário. Já no primeiro artigo, podemos ler: 

 

Art.1º O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos 
humanos; concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade, para a 
harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de 
todas as atividades universitárias para a grandeza da Nação e para o 
aperfeiçoamento na Humanidade.   

 

 

Diante desse quadro, em 1932, Anísio Teixeira e a Reforma corroboram para a 

inauguração do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que teria por objetivo servir de 

laboratório do curso de formação de professores. Também nessa década e nesse 

contexto, é criada a Universidade do Brasil. 

O artigo 4º do decreto em questão trata de um intercâmbio com universidades 

estrangeiras, o que dialoga com o fato de já existirem Colégios de Aplicação em 

Universidades dos Estados Unidos e da Alemanha. 

O artigo 5º, no §II, aborda a disposição de capacidade didática, compreendidos aí 

professores, laboratórios e demais condições necessárias ao ensino eficiente.  Ainda que 

timidamente, esse artigo já contempla, de certo modo, as reivindicações escolanovistas. 

Finalmente, o artigo 32º nos apresenta mais uma perspectiva nova para o ensino: a 

organização didática e métodos pedagógicos com duplo objetivo de ministrar ensino 

eficiente dos conhecimentos adquiridos e estimular a investigação, indispensável ao 

progresso das ciências. 



Assim, a primeira instituição universitária fundada após, e de acordo com, o regime 

universitário foi a Universidade de São Paulo, em 1934. Seu elemento inovador foi a 

existência da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, considerada organizadora do 

sistema que objetiva a formação do magistério para o ensino secundário. 

Ainda sobre esse fato, Frangella (2000, p. 7) ressalta que a criação dos CAps 

ocorre no âmbito da preocupação com a formação de professores e remete aos objetivos 

estabelecidos no Estatuto das Universidades Brasileiras que é, além da formação e 

habilitação ao exercício de atividades que requeiram preparo técnico científico, estimular 

a investigação científica.  

Até então, essa experiência de trabalho ocorria no Colégio Pedro II, por cessão dos 

diretores, ou em escolas particulares, daí a necessidade de um local satisfatório garantido 

ao professor em formação. 

Em resumo, para a constituição dos Colégios de Aplicação, as ideias 

escolanovistas foram indispensáveis. Este movimento, inspirado nos trabalhos do filósofo 

John Dewey, considerava os aspectos psicopedagógicos e sociológicos na prática 

educacional, passando para o aluno o foco da atividade pedagógica. A escola é defendida 

como laica, gratuita, pública e obrigatória. 

Com o decreto 9053/46, torna-se possível a criação do Colégio de Aplicação, que 

nasce na Faculdade Nacional de Filosofia, em 1948. Lê-se no Artigo 1º: 

 

Art. 1º - As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a 
funcionar no território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação 
destinado à prática docente dos alunos matriculados no curso de Didática. 

 

Em pesquisa realizada por Abreu (1992), que entrevistou ex-professores e ex-

alunos de Colégios de Aplicação, pode-se perceber, através dos relatos, que a 

experiência foi inovadora, com pesquisa, com atividades que não se restringiam à sala de 

aula, com trabalhos de grupo, em um contexto em que esse modelo de ensino era 

novidade. 

Os Colégios de Aplicação possuíam (ou possuem) duas premissas centrais, 

conforme Kaiuca (2004, p. 1019): a de se constituírem em campo de estágio obrigatório 



para os licenciandos e a de darem oportunidade à experimentação de novas 

metodologias. 

 Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, há três Colégios de Aplicação: O CAp-

UFRJ, o CAp-UERJ e, mais recentemente, o COLUNI- UFF. Os dois primeiros foram 

criados entre as décadas de 1940 e 1950. O último, COLUNI, foi fundado na década de 

1980, pelo Governo do Estado, como Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). 

Este CIEP foi nomeado de Colégio Universitário Geraldo Reis- COLUNI-UFF. A 

instituição, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC), assume as 

características de Colégio de Aplicação, conforme o próprio institucional da página 

eletrônica, atendendo a demanda da Educação Básica e possibilitando estudantes da 

Universidade Federal Fluminense vivenciarem a prática de ensino, por meio de estágios e 

projetos. 

O COLUNI oferece turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Por não haver 

turmas de Ensino Médio nessa escola, não foi possível pesquisar as representações 

linguísticas dos alunos dessa instituição. 

Nos últimos anos, no ranking das vinte melhores instituições com maiores médias 

no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), seis estão localizadas no estado do Rio de 

Janeiro. Dentre elas, Os Colégios de Aplicação da UFRJ e da UERJ. 

 

 

2.1 CAp-UFRJ  

 

 

O CAp-UFRJ surgiu em 1948, na então Universidade do Brasil. Em maio desse 

ano, foi realizada a instalação do Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assumindo o cargo de Diretor da 

escola o professor Luiz Narciso Alves de Mattos, e, para ocupar a função de Coordenador 

Executivo, o professor Ary Sartorato, da Fundação Getúlio Vargas.  



A partir do início da década de oitenta, de acordo com o sítio eletrônico do colégio, 

acontecem os primeiros concursos para o quadro de Docentes do Magistério de 1º e 2º 

graus e, em 1985, a primeira eleição para a Direção do CAp. A partir de então, configura-

se uma estrutura administrativa organizacional com crescente participação de todos os 

segmentos da escola.  

A gestão administrativo-pedagógica atual se configura por uma co-gestão da 

Direção, do Conselho Pedagógico e do Plenário de Docentes. O Conselho adquire caráter 

deliberativo na primeira gestão de docentes do CAp. Na gestão de 1998-2001, é 

ampliado, contando, com a participação de funcionários e discentes, todos indicados 

pelos respectivos segmentos.  

Com relação aos níveis de ensino e diretrizes curriculares, o Colégio iniciou suas 

atividades com 30 alunos, distribuídos em classes do antigo Curso Ginasial (8ª série) e o 

Curso Clássico e Científico. A partir de 1998, a forma de acesso foi democratizada, 

adotando o sorteio para a classe inicial e para a 5ª série do Ensino Fundamental, o 

nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática, seguido de sorteio, para as vagas do 

Ensino Médio.  

A partir de 2000, o Ensino Fundamental foi ampliado para nove anos, com a 

abertura da classe de alfabetização, atendendo à aproximadamente 760 alunos da 

alfabetização ao Ensino Médio e cerca de 300 alunos da licenciatura dos cursos de 

graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

De sua criação até os dias atuais, o CAp-UFRJ se caracteriza como uma escola 

singular, cujo trabalho pedagógico encontra-se alicerçado em três pilares básicos: a 

transmissão de cultura geral, com ênfase na formação humanística, a utilização de 

metodologia ativa e uma carga horária semanal ampliada, através da incorporação de 

novas práticas educativas.  

No momento desta pesquisa, verificamos que o CAp é constituido por um diretor 

geral, um vice-diretor, as direções adjuntas de Ensino e Licenciatura, Pesquisa e 

Extensão, que articulam a Educação Básica, os Estágios de Graduação, a Pesquisa e a 

Extensão. 

 

 



2.2 CAp-UERJ  

 

 

O CAp- UERJ adveio da Universidade do Distrito Federal, em 1957, sendo 

nomeado, finalmente, de Instituto de Aplicação da UERJ. O Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira - CAp/UERJ-, Unidade Acadêmica, surge do antigo 

Colégio de Aplicação que, ao longo de sua existência, se destaca como centro de 

excelência de ensino, pesquisa, extensão e campo de estágio para os licenciandos da 

universidade, reconhecido pelas Secretarias de Educação, pelas comunidades 

universitárias e pela comunidade em geral.   

Em abril de 1957, sob licença do MEC, as aulas do então Ginásio de Aplicação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras são iniciadas com o curso ginasial. Apesar do 

tempo transcorrido entre a legislação - 12 de março de 1946, Decreto - Lei 9.053 - e a 

implementação pela Universidade do Distrito Federal - UDF-, o seu ginásio de Aplicação 

surge em clima de improvisação, de acordo com o sítio eletrônico da própria escola.  

O nome, Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, surgiu em 

homenagem ao seu primeiro Diretor e fundador, após a implantação do Ensino Médio 

(curso científico e clássico). O ato executivo de nº 453, art. I, compreende o CAp como 

um órgão relativamente autônomo, desvinculando-o da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, conforme prescrito no Art. 11, § I, do Regimento Geral.  

Ainda segundo a página eletrônica da escola, a lei 5.540/68 confirma a 

desvinculação, tornando o CAp/UERJ uma unidade de experimentação e 

aperfeiçoamento metodológico e didático do ensino de nível médio e centro de 

treinamento dos alunos da Faculdade de Educação, reafirmando a integração acadêmico-

metodológica entre Ensinos Fundamental, Médio e Superior.  

As relações com a Faculdade de Educação e com outros Institutos da Universidade 

fizeram com que houvesse um aumento na procura do CAp/UERJ como campo de 

estágio e pesquisa para licenciados.  

Nos anos 90, no Campus do Maracanã, professores, funcionários e alunos 

permaneceram entre o período de 1994 a 1998, marcando os ciclos de mudanças de 10 



anos (1957/1967/1977/1987). Assim, começou-se a reconhecer que a prerrogativa 

fundamental da Unidade Acadêmica é a produção de conhecimentos que integre os 

diversos níveis de Ensino Fundamental, Médio e Superior.  

O processo 4056/DAA/97 transforma o CAp em Instituto de Aplicação, aprovado no 

CSEP em novembro de 1997. Em 04/10/2001, através da resolução nº 005/01 do 

Conselho Universitário, tem-se início o Instituto de Aplicação, mais uma Unidade 

Acadêmica da UERJ. 

Atualmente, a instituição está em destaque nos jornais por ser considerada uma 

das melhores escolas do país. De acordo com a listagem obtida através do ENEM, do ano 

2010, a melhor escola pública do Rio de Janeiro é o Colégio de Aplicação da UERJ. 

No estado, das 20 melhores escolas públicas, 19 são federais e de ensino técnico. 

Apenas o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAp/Uerj, é estadual.  

Uma das razões apontadas para justificar a posição dessa escola no ranking é o 

fato de a maioria dos professores ter dedicação exclusiva e mais de 90% ter títulos de 

mestrado ou doutorado. Além disso, os alunos estudam em horário integral e contam com 

laboratórios de química, física e biologia.  

No momento desta pesquisa, constatamos que o CAp é constituido por um diretor, 

um vice-diretor, uma Secretaria de Educação Básica, a Administração de Edifício e um 

Conselho Departamental, formado por docentes, por uma Representação Estudantil e por 

uma Representação Técnico-Administrativa.  

Ressaltamos que os dois colégios onde realizamos essa pesquisa são campos de 

estágio obrigatório de licenciandos de todas as áreas das suas respectivas universidades, 

dentre eles os futuros professores de línguas estrangeiras. Por esse motivo, há oficinas 

variadas para estudantes aprenderem alemão, espanhol, italiano e outros idiomas, cuja 

matrícula é facultativa.  

Para visualizarmos melhor a localização dos Colégios de Aplicação no Rio de 

Janeiro, apresentamos o mapa da cidade e destacamos os bairros em que essas escolas 

estão situadas. A figura se encontra no anexo II. 

 

 



 

 

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Essa pesquisa fundamenta-se em dois conceitos-chave: aquele de representação 

linguística e aquele de política linguística. Em contextos de política e planificação 

linguística, o estudo das representações é uma fase preliminar de grande relevância para 

que se alcancem os objetivos visados, ou para que se corrijam possíveis falhas nas 

políticas linguísticas em questão. 

 

 

3.1 Representação linguística:  

 

 

“Traga um soldado, coloque-o diante de um canhão em uma batalha 
e atire nele, ele ainda vai continuar tendo esperança, mas leia para 
esse mesmo soldado uma sentença como certeza, e ele vai 
enlouquecer ou começar a chorar”. (Dostoiévski: 2002, p. 43) 

 

 

A epígrafe, retirada da obra O Idiota, de Fiódor Dostoiévski, mostra a diferença 

entre as práticas de uma cultura e as representações que os seus concidadãos agregam 

a respeito delas. Para o soldado em batalha, é melhor estar diante de um canhão do que 

tomar consciência de sua sentença. Esse fato pode ser analisado pelo viés da 

representação, onde as vozes coletivas passam a operar como certeza na própria 

consciência individual. 

 As pessoas que participam de um fenômeno coletivo atribuem a ele uma 

significação, agindo como observadoras. Sabemos que cada um de nós confere a um 

dado fenômeno um sentido diferente, assim como é o ponto de vista que cria o objeto.  



No entanto, apesar das diferenças, esses sentidos são, até certo ponto, 

compatíveis. Mas como eles se constituem? Como se transformam em senso comum? 

Como analisar as suas formações? 

Uma significação não é fixa, mas reconstroi-se através das interações humanas e 

pelos veículos de comunicação social. Assim como no jogo das identidades, ela flutua e é 

passível de modificação. 

A sociologia possui uma questão essencial que é entender como um grupo de 

homens pode formar uma sociedade (LEGLISE; MIGGE: 2007, p. 171). Para nós, o 

assunto se torna interessante quando assumimos que, em um contexto multicultural, as 

pessoas portam, além de culturas, línguas diferentes. 

 O contato com os outros, com suas culturas e com suas línguas faz com que o 

indivíduo busque um posicionamento diante deles, construindo uma identidade e uma 

imagem coerentes e positivas de si (LEGLISE; MIGGE: 2007, p. 180). 

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. É estanque, pejorativa e ofensiva. 

De acordo com dicionário de Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 431-432), a 

noção de representação social surgiu na sociologia, com o termo “representação coletiva”, 

tratando da relação entre a significação, a realidade e sua imagem. 

Na psicologia social, o conceito foi reformulado, sendo definido a partir de sua 

função, que é interpretar a realidade que nos envolve, mantendo com ela relações de 

simbolização e atribuindo significações.  

As representações sociais recobrem o conjunto das crenças e das opiniões que 

são produzidas e partilhadas pelos indivíduos de um mesmo grupo, a respeito de um 

dado objeto social. (GUIMELLI: 1999, p. 64 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU: 2004, 

p. 432) 

A representação social é uma entidade discursiva que circula e se cristaliza através 

das práticas linguísticas, da pragmática, dos objetos que consumimos e da forma como 

nos vestimos, nos apresentamos, falamos. Ela é resultante de interações sociais, 



portanto, é gerada coletivamente, marcando um grupo por meio da diferença dos outros 

(SILVA; HALL; WOODWARD: 2009) 

Quando confrontado com o real, o sujeito o reconstrói, remodela mentalmente esse 

objeto, categorizando suas informações, dando à realidade uma significação concreta. Ela 

corresponde à substância simbólica e à prática que produz essa substância, assim como 

a fala corresponde a uma prática de linguagem.  

A representação é, portanto, uma forma de conhecimento elaborado pela 

sociedade e por ela compartilhado, a fim de fornecer uma visão prática da realidade 

comum a esse grupamento social. É caracterizada por crenças, atitudes, opiniões que são 

por ele compartilhadas acerca de um objeto social. 

Ela existe no e através do discurso. Da mesma forma, a representação é no e pelo 

discurso modificada e com outras confrontada, bem como transmitida.  

Essa transmissão se dá em um grupamento social, que não necessariamente 

adere à representação, pois ela precisa ser reconhecida. É essencial à comunicação 

entre os membros do grupo (CAVALLI; COLETTA: 2003, p.17), assegurando uma 

conivência inicial, que não precisa ser reconstruída a todo momento.  

Trata-se de uma forma de conhecimento que funciona como construtora de uma 

realidade comum a uma sociedade, permitindo que os sujeitos se situem onde vivem, 

interpretando e pensando um universo simbólico. Além de permiti-los compreender a 

realidade circundante, também lhes possibilita ação e tomada de posição. 

Uma representação social típica é que há uma língua portuguesa autêntica, pura, e 

que no Brasil só se fala essa língua (BAGNO: 1999), ideia compartilhada também na 

França em relação à língua francesa (CAVALLI; COLETTA: 2003, p. 22).  

A ideia em questão está fortemente enraizada nos sistemas educacionais e no 

senso comum dos brasileiros, mas é ideologicamente construída. Essas asserções são 

profundamente apoiadas em representações linguísticas.  

Quando se trata da língua do outro, surgem outras representações, que são o 

objeto de nossa pesquisa. Investigamos aqui se há uma ligação fundamental entre a 

representação que os alunos formam sobre as línguas estrangeiras e a opção que fazem 

na escola.  



Apesar disso, como a epígrafe da introdução retrata, a utilidade e a facilidade da 

língua podem ser os fatores que mais influenciam na opção por estudá-la, mais do que a 

beleza, a satisfação pessoal ou qualquer motivação de ordem política. 

De acordo com Silva, Hall e Woodward (2009, p. 17), as representações podem ser 

coletivas ou individuais. As representações coletivas são consensuais entre os membros 

de um grupo, implicando certa uniformidade de pensamento e recorrência de imagens 

sobre este ou aquele objeto. Se elas são de algum modo unívocas, as representações 

individuais correspondem à articulação de muitas representações em um indivíduo. 

Vemos a influência das representações coletivas sobre as práticas individuais, mas 

elas são relativas, não podendo explicar por si só as práticas sociais. O nível individual 

pode nos fornecer mais respostas, fazendo com que o nível coletivo não seja o 

determinante das práticas individuais (HOUDEBINE-GRAVAUD: 2008, p. 15-24). 

Neste mesmo movimento está a relação entre representação e prática, não 

sabemos quem influencia mais a outra, mas sabemos que estão em constante interação.  

Observamos haver as representações que alguém faz dele mesmo, nas 

(re)construções identitárias, aquelas que alguém faz dos outros, na percepção das 

diferenças, as que são feitas sobre a sociedade, e a representação do objeto que, no 

nosso caso, são as línguas estrangeiras, sobretudo as oferecidas na escola. 

 Aprender uma língua estrangeira resulta de uma socialização no espaço do outro, 

além da incorporação dos elementos da sociedade que a utiliza. Essa aprendizagem é 

carregada de representações.  

Se entendemos que estas acerca da língua estrangeira são primordiais, falta-nos 

admitir que elas estão associadas a outras. Além da sociedade em que se encontra, o 

indivíduo é um ator que constroi estratégias para atender a um objetivo mais ou menos 

consciente.  

Observamos que os sentimentos linguísticos operam sobre as línguas, sobre a sua 

valorização e a sua desvalorização, como descreve Houdebine- Gravaud (2002, p. 23, 

apud PEREIRA: 2009, p. 101-112). O conceito de “imaginário linguístico” é definido por 

Houdebine (2008, p. 23) como: 

 



 

Le rapport du sujet à la lalangue (Lacan) et à La Langue (Saussure). Il est 
repérable et repéré dans les commentaires évaluatifs sur les usages ou les 
langues (versant unilingue ou plurilingue des évaluations linguistiques). (...) Elles 
ont pour matériel les opinions, sentiments, attitudes, rationalisations, en un mot 
l’imaginaire collectif ou l’imaginaire personnel. (HOUDEBINE: 2008, p. 23) 4  

 

 

Calvet (1999, p. 158) propõe diferentes categorias para tratar da representação 

(PEREIRA: 2009, p. 101-112): práticas e representações, em que as práticas representam 

o que os locutores produzem, enquanto que as representações dizem respeito ao modo 

com que os falantes pensam as suas práticas, como eles se situam em relação aos 

demais. Para o autor, as representações estariam mais ligadas às funções 

desempenhadas pelas línguas. 

Brunetiere; Guellouz (2008, p. 7-9) afirmam que o modelo do imaginário linguístico 

permite a classificação e a hierarquização dos discursos a respeito da língua, através de 

diferentes categorias, denominadas normas. As normas subjetivas são, de fato, o local 

onde se encontra o imaginário linguístico. Entre ficção e prescrição, os sujeitos revelam, 

por meio da linguagem, suas relações com a língua e o mundo. Ainda de acordo com os 

autores, as mudanças discursivas, operadas pelas mudanças sociopolíticas, determinam 

as visões que temos do mundo. 

Houdebine (2008, p. 17-19), salienta que todo o reencontro de um falante com a 

sua própria fala, com a sua língua, é difícil, inseguro e de culpa. Para a linguista, esse fato 

aponta para diversas questões de investigação: os fenômenos são de que ordem? 

Atitude, representação, sentimento, afeto...  Que incidência eles podem ter sobre a fala do 

sujeito? Eles afetam globalmente o seu discurso, agindo na sua e nas outras línguas, ou 

apenas em certos níveis, como pronúncia, vocabulário? Que influências podem ter sobre 

a dinâmica linguística ou sobre idiomas diversos?  

A distância avaliativa, metalinguística, é inerente à linguagem (HOUDEBNE: 2008, 

p. 18): toda língua produz a posição de distanciamento de sua fala na sua fala e então a 

                                                 
4
 A relação do sujeito com lalangue (Lacan) e  a Langue (Saussure). Está localizada e identificada nos 

comentários avaliativos sobre os usos ou as línguas (lado monolíngue ou multilíngue das avaliações 
linguísticas). (...) Elas (as análises) têm como material as opiniões, sentimentos, atitudes, racionalizações, 
em uma palavra, o imaginário coletivo ou o imaginário pessoal. (Tradução minha) 
 



sua observação crítica, metalinguística- aquela que se torna prescritiva, legitimada, já que 

todas as sociedades contêm hierarquias e discriminações.  

Uma das representações sobre a aprendizagem, talvez a mais comum delas 

(CAVALLI; COLETTA: 2003, p. 68), é a de que a tarefa de aprender é linear e 

progressiva, um continuum do simples ao complexo, onde são fornecidas primeiramente 

as bases para a construção dos conhecimentos linguísticos, acrescentando informações 

sucessivamente. Assim, a falha dos alunos é explicada pela etapa de ensino anterior, que 

não forneceu essa base adequadamente, acarretando problemas que dificilmente serão 

resolvidos. 

A representação dos outros não ocorre sem a representação de si. Os que 

desejam aprender a língua estrangeira na escola têm um elemento comum: uma 

necessidade implícita de encontrar seu lugar na sociedade, a necessidade de fazer parte, 

de se integrar. E praticar uma língua é um modo de afirmar a interculturalidade. 

Essa questão se torna um pouco ambígua nos contextos aqui analisados, pois que 

essa aprendizagem é obrigatória, o que faculta é a escolha da língua, mas não há a 

possibilidade de escolher não estudá-las, e, além disso, os alunos não compartilham as 

mesmas necessidades, dificuldades ou projetos de vida. 

A noção de representação, como aponta Castelloti e Moore (2002, p. 7), está cada 

vez mais ligada aos estudos linguísticos, a sua apropriação e transmissão. Trata-se da 

representação que os locutores fazem acerca das línguas, de suas normas, de suas 

características, ou de seus status face às outras línguas, influenciando as estratégias que 

envolvem o uso e o aprendizado. 

Os estudos que levam em conta indivíduos, línguas e seu uso tiveram início nos 

anos de 1960, sob a ótica da atitude linguística. Esta é definida como uma disposição a 

reagir de maneira favorável ou não a um dado objeto, no caso, a uma língua. 

(CASTELLOTTI; MOORE: 2002, p. 7). 

Especialistas em aprendizagem têm a representação como um conceito 

fundamental (CASTELLOTTI; MOORE: 2002, p. 9) e, por isso, aprofundam esta noção 

para uma perspectiva didática. Portanto, tanto em linguística quanto em didática das 

línguas, muitos estudiosos têm recorrido a esse conceito. 



Através das imagens que os sujeitos projetam acerca das línguas, dos países onde 

estas são faladas e de seus locutores, constroem-se também as representações dos 

sistemas linguísticos, das prováveis semelhanças e diferenças entre a língua materna e a 

estrangeira (CASTELLOTTI; MOORE: 2002, p. 13). 

Calvet (2000, p. 188) considera possível agir sobre as representações linguísticas, 

pelo viés da ixité, pensando no que poderia representar a “inglesidade”, “espanholidade” 

ou a “francesidade” em dado ambiente linguístico. 

Através desse suporte teórico, pretendemos investigar o peso que os alunos 

atribuem às línguas oferecidas na escola e a sua ixité, confrontando com as decisões que 

autoridades outorgam (política in vitro) acerca dessas línguas e seu ensino. 

Quanto ao peso das línguas, Calvet (2010, p. 43) aponta para o fato de os seres 

humanos, em todos os tempos, terem uma visão utilitária das línguas, uma avaliação 

intuitiva de sua importância e um julgamento sobre elas. As pessoas constituem 

representações tais que uma língua é bonita, sonora, que a amam ou a odeiam, que é 

mais útil ou mais elegante.  

 

 

3.2 Política e planificação linguística 

 

 

A língua é uma criação popular na qual ninguém manda. Quem a 
orienta é o USO e só ele. E o uso irá dando cabo de todos esses 
acentos inúteis. Note que os jornais já os mandaram às favas, e 
muitos escritores continuam a escrever sem acentos... (Emília no país 
da gramática: 2009, p. 145) 
 

 

A política linguística surgiu como disciplina na segunda metade do século XX. Está 

ligada à gestão do plurilinguismo e, por essa razão, compõe um dos pilares teóricos da 

nossa pesquisa.  

Segundo Calvet (2007, p. 9), trata-se de uma prática política, associada à 

intervenção sobre as situações concretas que demandam decisões políticas e 

planificação de políticas públicas.  



Para o autor, a política linguística surge como objeto de reflexão para responder 

aos problemas dos países em desenvolvimento e às minorias linguísticas, como as 

comunidades de imigrantes e os indivíduos residentes em região de fronteira. 

Política linguística é a decisão tomada por autoridades sociais (SAVEDRA: 2009, p. 

176), instituições legitimadas, a fim de intervir no status de uma língua, no seu ensino nas 

escolas, no seu papel enquanto língua nacional, enquanto língua oficial de um país, 

enquanto língua local ou dialeto.  

As políticas linguísticas são decididas pelas autoridades de um povo, mas para que 

elas sejam postas em prática, é necessário que haja uma aceitação dessa população. 

Essa prática de políticas linguísticas é chamada de planificação: ações de implementação 

e acompanhamento. (SAVEDRA: 2009, P. 176) 

Elas ocorrem, segundo Calvet (2000), em dois níveis: in vitro, ou seja, nos 

escritórios de quem decide, nos gabinetes governamentais e educacionais, ou in vivo, isto 

é, na prática cotidiana dos falantes da língua. 

Para que as políticas tenham êxito, portanto, estas devem convergir com as 

crenças da população, para que esta se sinta disposta a cumpri-las e, então, teremos a 

passagem de uma política linguística para uma planificação. 

No que se refere à planificação linguística, Cooper (1997: 41) assume não haver 

uma definição única e universalmente reconhecida. A terminologia, segundo o autor, não 

é a primeira utilizada em estudos publicados, sendo posterior a expressões como 

glotopolítica e regulamentação política. O autor nos recorda, ainda, a recorrência do 

emprego de política linguística como sinônimo de planificação (COOPER: 1997, p. 41).  

Haugen (1959) foi o primeiro a empregar o termo “planificação linguística” em uma 

publicação, embora mencione que Uriel Weinreich o tenha utilizado em um seminário 

ocorrido na Universidade de Columbia, em 1957. (HAUGEN: 1965, p. 188 apud COOPER: 

1997, p. 41). 

Nesse artigo publicado, o autor definiu a planificação linguística como a atividade 

consistente em preparar uma ortografia, uma gramática e um dicionário para orientar 

escritores e falantes em uma comunidade heterogênea de falantes. (HAUGEN: 1965, p. 

188 apud COOPER: 1997, p. 41). 



Um ano depois, Haugen considerou que não eram essas atividades que 

constituíam a planificação linguística, mas os seus resultados, a parte prática das 

decisões adotadas pelos planificadores linguísticos. (HAUGEN: 1966: 52 apud COOPER: 

1997, p. 41). 

Em algumas definições de planificação linguística, tais como Haugen (1969: 701), 

Weinstein (1980: 55), Rubin y Jernud (1971b: xvi) apud Cooper (1997: 42-43), o 

fenômeno se restringe a atividades empreendidas por governos ou órgãos autorizados 

para regulamentar a língua.  

No entanto, o autor nos adverte que limitá-la a essas instituições é restringir 

demasiadamente, pois exclui as atividades das feministas estadunidenses, que surgiram 

na comunidade, e também aquelas empreendidas por indivíduos, na Palestina, Inglaterra, 

Estônia Lituânia, Noruega, Eslováquia e outras regiões. 

A planificação se divide em formal e funcional, de acordo com Cooper (1997: 44-

45). Neste texto, o autor ressalta a interdependência de ambas e remonta a Fishman 

(1983:382), para afirmar que a distinção entre formal e informal é mais clara na teoria do 

que na prática. 

A planificação formal inclui la acuñación de nuevas palabras, la reforma de la 

ortografia y la adopción de um nuevo sistema de escritura. Em suma, incluye la creación 

de nuevas formas, la modificación de formas existentes y la selección entre varias formas 

alternativas de um código oral o escrito5. (COOPER: 1997, p. 44) 

A planificação funcional da língua diz respeito a: 

 

asignación de lenguas o variedades lingüísticas a funciones determinadas, por 
ejemplo, medio de instrucción, idioma oficial, vehículo de comunicación masiva. 
(...) las decisiones normativas de mantener, ampliar o restringir la gama de usos 
de un idioma en contextos particulares.6 (COOPER: 1997, p. 44) 

 

                                                 
5
 A tradução do trecho é: a cunhagem de novas palavras, a reforma ortográfica e a adoção de um novo 

sistema de escrita. Em suma, inclui a criação de novas formas, a modificação das formas existentes e a 
seleção entre várias formas alternativas de código oral ou escrito. (Tradução minha)  
 
6
 Tradução do trecho: alocação de línguas ou variedades linguísticas para funções específicas, por exemplo, 

como meio de instrução, idioma oficial, veículo de comunicação de massa. (...) as decisões normativas para 
manter, ampliar ou restringir o leque de usos de um idioma em contextos particulares. (Tradução minha) 
 



 

Apesar da afirmação de que a planificação linguística se destina a intervir em 

problemas linguísticos ou de comunicação, o mesmo autor (COOPER: 1997, p. 48) 

reconhece que, na maioria dos casos, a questão linguística a ser solucionada está 

vinculada à situação política, econômica, social ou religiosa. Reconhece ainda que essas 

considerações possam constituir a motivação primordial da planificação linguística. 

Definir, portanto, a planificação linguística como a solução de problemas 

linguísticos não seria um erro, mas desviaria a atenção de motivações subjacentes, que 

podem ter fins não linguísticos. 

 

 

 3.2.1  Ensino de Línguas estrangeiras: LDB, PCN, QERC e Espanhol 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, de 20 de dezembro 

de 1996, estabelece princípios e parâmetros para os diversos níveis educacionais, desde 

a Educação Infantil ao Ensino Superior. Para nossa pesquisa, focaremos o que esta lei 

confere ao Ensino Médio, para os alunos, para os professores e para o ensino de língua 

estrangeira. 

Inicialmente, o documento garante ser incumbência da União o estabelecimento de 

competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, a fim de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, assegurando uma 

formação básica comum. Essa tarefa também possui a colaboração dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (Art. 9, §IV). 

Entre os artigos 16 e 18, diz-se que o sistema federal de ensino compreende as 

instituições de Ensino Fundamental, Médio e Superior, criadas e mantidas pelas 

iniciativas privadas, e que os sistemas municipais compreendem as instituições de Ensino 

Fundamental, Médio e de Educação Infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. 

Quanto à educação básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e Médio, o artigo 22 dispõe a finalidade de desenvolver o educando, 



assegurando a formação indispensável ao exercício da cidadania e de fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Os níveis Fundamental e Médio são organizados por regras comuns, tais quais a 

carga horária mínima anual (Art. 24, § I) e a avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno (Art. 24, §Va). 

Especificamente para o Ensino Médio, o artigo 35 dispõe que a duração mínima é 

de três anos e que as finalidades são: 

 

§I A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos; 

§II A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. 

 

 

No artigo 81, observamos que é permitida a organização de cursos ou instituições 

de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições da Lei, e, no artigo 82, 

determina-se o estabelecimento dos estágios. 

Quanto aos profissionais da educação, o documento prevê uma associação entre 

teoria e prática, mediante capacitação em serviço (Art. 61, §I) e uma formação docente 

em nível superior, em nível de licenciatura (Art.62) e inclui prática de ensino (Art. 65).  

No que tange a esta pesquisa, especificamente, a lei garante a inclusão de uma 

língua estrangeira obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 

caráter facultativo, dentro das disponibilidades da instituição (seção IV, art. 36, § III). 

Dentro deste artigo, o documento orienta que, ao final do Ensino Médio, o educando 

demonstre, entre outros, conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem. 

Quanto ao bilinguismo, o título VIII, artigo 78, garante educação escolar bilíngue e 

intercultural apenas aos povos indígenas. O objetivo é recuperar a memória histórica, 

reafirmar a identidade étnica e valorizar suas línguas e suas ciências. 

O documento não aborda outras situações de bilinguismo, tal como colônias de 

imigrantes ou regiões de fronteira e, para a nossa pesquisa, deixa um pouco em aberto a 

opção pela língua estrangeira da escola. 



Diferentemente da Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

não assumem uma determinação legal, mas, como o próprio nome nos ressalta, uma 

base norteadora das ações educacionais. 

No que se refere às línguas estrangeiras, o documento, datado de 2000, propõe 

que estas adquiram a configuração de disciplina tão importante como qualquer outra do 

currículo, do ponto de vista da formação do indivíduo (PCN: 2000, p. 25). 

Fazendo parte de uma área maior, que é a de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, as LEs assumem um caráter indissociável dos conhecimentos essenciais 

que permitem ao aluno se integrar no mundo globalizado. 

O texto nos aponta para o fato de a disciplina predominante ser o inglês, o que 

ocasionou redução no interesse pela aprendizagem de outras línguas e, como 

consequência, redução do número de profissionais habilitados para com elas trabalhar 

(PCN: 2000, p. 25). 

O ensino escolar de língua estrangeira deve, portanto, assumir um caráter de 

capacitação do aluno para compreender e produzir enunciados no novo idioma, atingindo 

um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe acesso a informações de vários 

tipos (PCN: 2000, p. 26), ao mesmo tempo contribuindo para a sua formação geral de 

cidadão.   

A língua inglesa tem sido importante para o mundo moderno. Crystal (2003: 86) 

menciona que essa língua está emergindo, desde o final da Primeira Guerra Mundial, 

como meio de comunicação em crescentes áreas, formatando, gradualmente, a vida 

doméstica e profissional do século XX. 

Por outro lado, os PCNs nos apontam para uma pesquisa que mostra um interesse 

crescente pelo estudo do Castelhano (PCN: 2000, p. 27), muito embora a ideia não seja a 

de alcançar um monopólio linguístico de uma ou outra. Ao invés de unificar o ensino, a 

proposta é atender às diversidades, aos interesses locais e às necessidades do mercado 

de trabalho.  

Considerando que a LDB prevê a inclusão de uma segunda língua estrangeira de 

caráter facultativo para o aluno, as questões acima expostas também deveriam ser 

levadas em conta nos critérios de escolha.  



Há regiões do Rio Grande do Sul que necessitam mais do italiano, outras do 

alemão. No Espírito Santo, o pomerano, no Oiapoque, o francês, em Roraima, o inglês e 

a diversidade assim continua. É preciso, portanto, adequar a escola às necessidades da 

comunidade (PCN: 2000, p. 27). 

Finalmente, para conceber a aprendizagem de uma língua estrangeira de forma 

articulada (PCN: 2000, p. 30), é preciso outorgar importância às culturas. A partir de 

então, a aprendizagem de uma LE torna-se uma fonte de ampliação dos horizontes 

culturais. Conhecer outra língua e outra cultura nos faz refletir sobre nossas identidades 

linguísticas e culturais, nos tornando cidadãos com formação mais enriquecida. 

Quanto à escolha que um Ministério da Educação fará a respeito dos idiomas 

estrangeiros a serem ensinados, Cooper (1997:50) menciona haver conflitos entre as 

motivações sentimentais e instrumentais, entre a ideologia e a eficiência comunicativa e 

entre as necessidades de setores da população que competem entre si. 

A formulação de políticas linguísticas para o ensino da língua inclui, portanto, no 

solo las decisiones nacionales sobre qué lenguas se han de enseñar y a quiénes, sino 

también las decisiones subsidiarias, de nivel inferior, que hán de adoptarse em 

cumplimiento de las decisiones subsidiarias, de nivel superior.7   

  Embora não seja adotado nas escolas públicas brasileiras, o Quadro Europeu de 

Referência para as línguas- aprendizagem, ensino, avaliação, de 2001, é um exemplo de 

política linguística, pois se trata de um documento (QERC) que serve de base comum 

para a elaboração de programas de línguas na Europa. Entre as finalidades e os objetivos 

da política linguística do Conselho da Europa, destacamos a adopção de uma acção 

comum na área de cultura (QERC: 2001, p. 20). 

O documento ressalta a existência de um patrimônio rico representado pela 

diversidade linguística e cultural na Europa, constituindo uma valiosa fonte comum que 

convém proteger e desenvolver (QERC: 2001, p. 20), com esforços na área de educação, 

para enriquecimento e compreensão mútua. 

                                                 
7
 Tradução do trecho: Não só as decisões nacionais sobre que línguas devem ser ensinadas e a quem, mas 

também as decisões subsidiárias, de nível inferior, que devem ser adotadas em cumprimento às decisões 
subsidiárias, de nível superior. (Tradução minha) 



Como medida (planificação), pretende assegurar que todos os setores da 

população disponham de meios efectivos para adquirirem um conhecimento das línguas 

de outros Estados-membros (QERC: 2001, p. 21). 

Destaca, ainda, a importância política de desenvolver, agora e futuramente, 

domínios de ação específicos, tais como estratégias para diversificar e intensificar a 

aprendizagem de línguas, de modo a promover o plurilinguismo num contexto pan-

europeu (QERC: 2001, p. 23). 

Se o QERC não é oficialmente adotado no Brasil, seus parâmetros são levados em 

conta em alguns setores educacionais, tais como cursos livres de LE e elaboração de 

materiais didáticos. 

 Recentemente, no ano de 2005, foi sancionada uma lei (LEI Nº 11.161/2005) que 

torna o ensino da língua espanhola com oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para aluno, no Ensino Médio (Art. 1º).  Dispõe que o prazo para ser concluída a 

implementação é de cinco anos, tendo sido, portanto, o ano de 2010. 

 Essas aulas deverão ocorrer, de acordo com o Art. 2º, durante o horário regular 

dos alunos. Segundo o Art. 3º, os sistemas públicos de ensino terão de implantar Centros 

de Ensino de Língua Estrangeira, incluindo, necessariamente, o ensino do espanhol.  

 Quanto à rede privada de ensino (Art. 4º), a oferta pode ser de diferentes 

estratégias, desde aulas convencionais, em horário normal dos alunos, até a matrícula em 

cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

  A sessão a seguir trata de algumas políticas linguísticas acerca do ensino de 

línguas, em diferentes cenários, além de outras iniciativas educacionais pautadas na 

legislação brasileira. 

 

 

3.2.2 Estudos sobre política linguística e ensino 

 

 

Neste ponto, passamos da análise das políticas linguísticas e educacionais para a 

relação que elas estabelecem com o ensino, de fato.  



A língua é uma instituição fundamental na sociedade, servindo de base para as 

outras instituições (COOPER: 1997, p. 59). Dentre outras determinações, cabe ao 

governo decidir quais são ensinadas na escola, sendo esse o ponto de encontro entre 

política linguística e legislação. 

Soares (1994, p. 23) relaciona a problemática do ensino de línguas estrangeiras no 

país com a realidade social e político-econômica. No entanto, a carta do II ENPLE 

(Encontro Nacional de Políticas de Língua Estrangeira) afirma que todo brasileiro tem 

direito à plena cidadania, a qual, no mundo globalizado e poliglota de hoje, inclui a 

aprendizagem de línguas estrangeiras, propondo um plano que garanta ao aluno o 

acesso a tais línguas. 

Essa pluralidade cultural e linguística já foi reconhecida pela Constituição 

Brasileira, de 1988, nos artigos 215 e 216: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.  

 
§ I - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 
 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
 
§ III - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais. 
 

 

 

Ainda sobre o plurilinguismo, Sturza (2005, p. 47-50), ao estudar as fronteiras com 

falantes de espanhol, percebe a necessidade de uma abordagem específica do ensino 

para as zonas de contato fronteiriço. Quanto à educação desses indivíduos, a autora 

afirma que  

 

 



O enfoque é sempre do ponto de vista das influências do espanhol/ castelhano, 
dos influxos, dos espanholismos do vocabulário gaúcho, da entonação e 
pronúncia do dialeto gaúcho de fronteira que sofre influências castelhanas. 
(STURZA: 2005, p. 49).  
 

 

 

Sobre essa questão político-educacional na língua espanhola, Hamel (1993, p. 7) já 

refletia acerca da definição dos conceitos de linguagem e política, com suas implicações 

teórico-metodológicas e a delimitação da disciplina: 

 

 

Qué disciplinas deben intervenir –la lingüística, sociología, antropología, geografía, 
...-y com qué peso relativo? És la política o plaificación del lenguage una 
subdisciplina de la (socio)linguistica o depende, por ejemplo, del desarrollo de uma 
teoría del cambio social (...) y se pueden utilizar las metodologías de análisis e 
interpretación ofrecidas por cada una de las disciplinas o habrá que buscar 
parámetros integrales?8  (HAMEL: 1993, p. 7) 
 

 

O autor levanta outro ponto a ser considerado: o processo de implementação em 

nível da sociedade significa exercer a nova função da língua escolhida; consiste em 

colocar em prática programas educativos, meios de comunicação em massa, incluindo a 

elaboração de manuais e periódicos, incluindo ainda os procedimentos de correção e 

avaliação (HAMEL: 1993, p. 9). 

Para concluir o texto, Hamel (1993, p. 33) reflete: 

 

El calidoscópio de experiencias presentadas aquí nos abre los ojos sobre um 
mundo de fascinante diversidad cultural y linguística, que representa al mismo 
tiempo diferencia, conflicto y dominación: lucha en y sobre las lenguas. (...) 
Demuestra, por último, el carácter político de todo acto lingüístico, intervención em 
y a través del lenguage.9 (HAMEL: 1993, p. 33) 

                                                 
8
 Tradução da citação: Que disciplinas devem ser envolvidas – a linguística, a sociologia, antropologia, 

geografia,...- e com que peso relativo? A política ou planificação da língua é uma subdisciplina da 
(socio)linguística ou depende, por exemplo,  do desenvolvimento de uma teoria da mudança social (...) e 
podemos utilizar as metodologias de análise e interpretação oferecidas por cada uma das disciplinas ou 
devemos buscar parâmetros integrantes? (Tradução minha) 
9
 Tradução da citação: O caleidoscópio de experiências aqui apresentadas abre os nossos olhos sobre um 

mundo de fascinante diversidade cultural e linguística, o que representa, ao mesmo tempo, diferença, 
conflito e dominação: luta sobre e pelas línguas. (...) Demonstra, finalmente, a natureza política de todo ato 
linguístico, de intervenção em e através da linguagem. (Tradução minha) 



 

Na congruência entre políticas linguísticas democráticas e ensino, podemos afirmar 

que os Colégios de Aplicação constituem um exemplo bem sucedido, pois são um 

referencial de escola pública que valoriza o ensino de língua estrangeira com qualidade. 

Como foi mencionado, os Colégios de Aplicação (anteriormente chamados de 

“colégio de demonstração”) surgiram da ideia de criar um laboratório para experimentar 

novas metodologias e para formar adequadamente os novos professores. 

Em um trabalho sobre as representações sociais do corpo docente dos CAps, 

Kaiuca (2004, p. 1038-1039) destaca três representações dos professores: a dos que 

querem democratizar o acesso ao saber, a de que a educação democratizante é 

demagógica e alienante para com as exigências estabelecidas, e a de que esse sistema 

educacional beneficia-se de uma certa autonomia, reconhecendo o outro no momento da 

aprendizagem, como parte do discurso do pluralismo cultural. 

Entender as representações dos alunos das escolas a serem investigadas nos 

permitirá correlacioná-las com os dados fornecidos pelos próprios estudantes. Desta 

forma, nossa pesquisa apresenta um aspecto inovador, ao investigar as representações 

linguísticas dos alunos de Ensino Médio em contexto urbano e público, em escolas que 

primam pela qualidade. Se os trabalhos anteriores sobre representação no contexto dos 

Colégios de Aplicação deram voz aos seus professores, nossa pesquisa possibilita a 

tarefa de ouvir, desta vez, o corpo discente. 

 

 

3.3 Identidade 

 

 

O fenômeno da representação, que é coletivo, dialoga com o da identidade, que 

pode ser tanto coletiva quanto individual, por se tratarem ambos de esquemas simbólicos 

co-construídos. 

Maingueneau e Charaudeau (2004: 433), ao definirem representação, escrevem: 

esses discursos de conhecimento e de crença desempenham um papel identitário, isto é, 

constituem a mediação social que permite aos membros de um grupo construírem uma 

consciência de si, partindo de uma identidade coletiva. 



Ao estabelecer esses esquemas simbólicos, que são coletivamente produzidos, 

analisamos o outro em oposição ao “nós”. Em se tratando de línguas, por exemplo, 

quando dizemos que o francês é difícil ou belo, agregamos representações a um grupo 

que se opõe ao nosso, e, no plano individual, a nós mesmos.  

Sobre a relação entre língua e identidade, Crystal (2003: 20) escreve: 

 

Language is the repository of the history of a people. It is their identity. Oral 
testimony, in the form of sagas, folktales, songs, rituals, proverbs, and many other 
practices, provide us with a unique view of our world and a unique canon of 
literature. It is their legacy to the rest of humanity.10 (CRYSTAL: 2003, p. 20) 

 

O autor continua seu texto explicando que a língua é o principal meio de mostrar 

aonde nós pertencemos, e de distinguir um grupo social de outro (CRYSTAL: 2003, p. 

22), evidenciando a relação entre representação e identidade, a que se destina esse 

subitem. 

Podemos perceber, portanto, que as concepções de sujeito, identidade, diferença e 

cultura são importantes para o estudo de representações linguísticas, pois oferecem 

suporte teórico aos fenômenos de natureza social.  

A noção de sujeito sofreu alterações ao longo do percurso dos estudos sociais: 

durante o Iluminismo, a concepção era a de um indivíduo centrado, unificado, desde o 

nascimento dotado de um núcleo interior, que permanecia o mesmo durante toda a vida. 

Esse núcleo essencial era a identidade.  

Nesse sentido, ao nascermos, já disporíamos de nossas características individuais, 

centradas e unificadas que permanecem inalteradas pelo nosso contato com o mundo e 

com os outros.  

Essa concepção é conhecida como essencialista, por tratar o indivíduo como 

dotado de uma essência imutável, constituidora de sua identidade. Uma falha desse 

modelo tradicional é o fato de assumirem que identidades são atributos de indivíduos ou 

                                                 
10

 Tradução da citação: A língua é o repositório da história de um povo. É a sua identidade. Testemunho 
oral, na forma de sagas, lendas, músicas, rituais, provérbios, e muitas outras práticas,  fornecendo-nos uma 
visão única do nosso mundo e um cânone único de literatura. É o seu legado para o resto da humanidade. 
(Tradução minha) 
 



grupos. Elas são situações, e não atributos, que podem mudar e recombinar para novas 

circunstâncias. 

 Stuart Hall (2006) distingue o sujeito do Iluminismo de outros dois: o sociológico e o 

pós-moderno. O primeiro deles apresenta uma concepção “interativa” da identidade, já 

que considera esse núcleo interior, que é inalterável para o sujeito do Iluminismo, como 

sendo formado na relação com o “outro”.  

Sem autonomia, a identidade desse sujeito será moldada pelos símbolos culturais 

do mundo em que vive, seus valores, crenças e sentidos, que se agregam no processo de 

interação com os outros indivíduos.  

Apesar de mutável, o sujeito sociológico ainda possui um núcleo interior, um “eu 

real”. O que o torna diferente é a possibilidade de diálogo com o mundo “exterior” e as 

identidades por esse mundo apresentadas.  

Assim, o sujeito é também aquilo que o outro diz sobre ele, é o outro que o diz 

quem é, quem o define. Se antes a identidade era centrada, ela passa agora a ser 

descentrada pela diversidade do mundo “de fora”, fazendo com que este novo sujeito seja 

fragmentado, dotado de muitas identidades, que às vezes se contrapõem ou se 

contradizem. 

 Quanto ao sujeito pós-moderno, ele se apresenta desprovido de um núcleo interior, 

essencial, imóvel, perene. A identidade é constantemente reformulada na interação com o 

mundo. Dependendo da situação, diferentes identidades emergem a serviço do sujeito, 

todas possíveis e conflitantes, dispersas e não mais ligadas por um “eu-real” ou a uma 

essência, o núcleo essencial.  

Desta forma, os sujeitos não são mais vistos como essencialmente bons ou maus, 

desde sempre “isto” ou “aquilo”, mas são construídos por múltiplas identidades, evocadas 

pela experiência cultural, que ora se exaltam e ora se reprimem, fazendo com que esse 

sujeito esteja em constante construção e remodelação.  

Assim, a estrutura da identidade permanece aberta e alterável. Como escreve 

Zygmund Bauman, as “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, 

mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas. (BAUMAN: 2005, p. 19)  



 Para o autor, a “identidade” é revelada apenas como coisa a ser inventada, como 

alvo ou objetivo, algo para ser construído a partir do zero. No mundo pós-moderno, o 

multiculturalismo trazido pela migração e imigração muda a ideia de cultura homogênea, 

produzindo identidades híbridas (ANTAKI; WIDDICOMBE: 1998). A ênfase no consumo 

permite aos consumidores criar suas próprias identidades pelos seus padrões mutáveis 

de consumo. 

 A ideia de identidade surge, então, da crise do pertencimento a uma comunidade, 

que é a entidade que a define. Nascer em um país e pertencer a ele enquanto cidadão, 

por exemplo, define a identidade de um sujeito, mas ocorre que a ideia de pertencimento- 

a um grupo, a uma cidade, a uma etnia- é tão mutável quanto à de identidade.  

Como aponta Bauman (2005), a “natividade do nascimento”, que faria com que o 

indivíduo se identificasse como pertencente àquela terra,  desempenhou o principal papel 

para o Estado moderno legitimar a subordinação de seus indivíduos.  

A identidade nacional não possui competidores, ela tem por finalidade traçar uma 

fronteira (imaginada) entre “nós” e os “outros”. Concordando com Antaki e Widdicombe 

(1998), existem esforços para definir identidades nacionais pelos limites geográficos, por 

uma língua comum ou pela etnicidade. O que para nós é natural, o pertencimento a uma 

nação foi uma convenção necessária à estrutura político-econômica, justificando a 

escravidão, a colonização e até mesmo o holocausto.  

Se a ideia de nação foi fundamental ao Estado moderno, Antaki e Widdicombe 

(1998) salientam que, com a era da globalização, algumas identidades, e entre elas a 

nacionalidade, perderam sua relevância para narrativas múltiplas e novas identidades que 

emergem, como a ideia de que vivemos numa “global village”. 

 Fazer a identidade, então, para Bauman (2005), significa construir um quebra-

cabeça, mas nunca terminá-lo, fazer o que puder ou conseguir com o que se tem às mãos 

“uma tarefa e o objetivo do trabalho de toda uma vida” (BAUMAN: 2005, p. 56).  

Ao mesmo tempo em que a tarefa se torna difícil, pois é para a vida toda, é 

também libertária, pois, por ser líquida e volátil, quebra tradições e inércias sociais, 

estando disponível para uso: não sendo mais algo que as pessoas “são”, mas que elas 

“produzem” socialmente, podendo ser usadas como parâmetro de conduta no mundo dos 

negócios, para acusar, defender, para mobilizar outras identidades, permitindo a 

indivíduos e grupos mudarem de posição social.  



A identidade é a fonte de experiência e significado de um povo, um processo de 

construção de significado a partir de uma cultura ou de atributos culturais inter-

relacionados que prevalecem sobre outras significações.  

Podendo haver múltiplas identidades, essa pluralidade é causadora de tensão. A 

sua construção se vale de matéria prima fornecida pela história, geografia, biologia, 

instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais (p. 

23) e ainda por revelações religiosas.  

Como o texto é de 1998, o que ele chama de “papéis”, na terminologia dos 

sociólogos, é atualmente considerado “identidade social”: trata-se do papel 

desempenhado por alguém em dada sociedade. 

O estudo das identidades também passa a ser objeto de investigação de linguistas 

de diferentes abordagens quando estes entendem que a linguagem envolve ação humana 

em relação a alguém em um contexto interacional específico (MOITA LOPES: 2003, p. 

19).  

Envolve, portanto, situcionalidade e alteridade, a relação com o “outro”, a ligação 

entre o evento comunicativo por meio de linguagem e a formação de identidades do 

sujeito. É improvável pensar em discurso sem levar em conta actantes, que podem ser 

compreendidos como sujeitos, providos de muitas marcas identitárias.  

A identidade pode ser pessoal, social, discursiva, coletiva ou cultural. Goffman 

(1975) chamava “identidade pessoal” de marcas ou apoio de identidade e a combinação 

única de itens da história de vida que são incorporados ao indivíduo com o auxílio desses 

apoios para a sua identidade (GOFFMAN: 1975, p. 67). 

 O autor a considera um papel estruturado, rotineiro e padronizado na organização 

social, por causa da sua unicidade. Ao ler esses trechos, podemos perceber que essa 

concepção, nos últimos trinta anos, sofreu severas modificações. Atualmente, 

entendemos identidade como processo em permanente construção, como fragmentada e 

descentralizada, perdendo as características de “padronizada” e “única”.   

O tema se aproxima da linguística ao compreender a identidade na sua totalidade, 

como resultante de uma combinação da identidade social com os traços que compõem os 

atos de linguagem- a identidade discursiva.  



A identidade social é caracterizada pelo reconhecimento dos outros, dando ao 

sujeito o “direito à palavra”. É legitimada pelas instituições, tanto familiares, como o fato 

de ser a mãe falando ao filho, por exemplo, quanto acadêmicas, se a pessoa que fala é 

um pesquisador legitimado por universidades e órgãos de fomento, quanto profissionais, 

religiosas, etc. Ela é uma atribuição institucionalizada. 

A identidade social é, portanto, caracterizada pelo conjunto de vinculações em um 

sistema social: classe de idade, de sexo, permitindo ao indivíduo uma localização social, 

aparecendo como modo de categorização da distinção “nós”/ “eles”.  

Nela, o coletivo e o individual ocupam o mesmo espaço conceitual. Podemos dizer: 

“sou mulher” e “nós, as mulheres”, em ambos os casos marcando uma identidade social, 

individual e coletiva, que carrega a mesma significação.  

Quanto à identidade discursiva, permite ao sujeito que fala defender uma 

autoimagem de veracidade, confiança, experiência ou o que a situação demandar. A 

identidade coletiva diz respeito às relações entre os indivíduos e a coletividade, os grupos 

étnicos, profissionais, de religião e ao pertencimento territorial. Segundo Wasserman 

(2002), essa última, a ideia de nacionalidade supera as demais no imaginário 

contemporâneo.  

Apesar de simbólica, a identidade se origina de vivências, experiências concretas, 

que compõem um mosaico de imagens que se vinculam sempre a significados ampliados 

da identidade a ser construída (WASSERMAN: 2002, p. 94). Dela fazem parte a memória 

coletiva, as circunstâncias de tempo e também de espaço, onde aparecem as fronteiras, o 

regional, o local e até mesmo o continental. 

A identidade cultural, por fim, aparece em Cuche (2002). Remete a um paradigma 

de vinculação, consciente, baseado em oposições simbólicas. Elas podem manipular uma 

cultura e até mesmo modificá-la. Não equivalem à noção de cultura por esta poder existir 

sem a consciência identitária, já que depende de processos inconscientes. A identidade 

cultural, portanto, aparece como modo de categorização para distinguir “nós” de “eles” 

tendo como base a diferença cultural. 

Ainda sobre as diferentes identidades, Snow (2001) diz haver pelo menos três, que 

frequentemente se sobrepõem, mas que não podem se inferir mutuamente:  



A social é atribuída às pessoas a fim de situá-las no espaço. A pessoal diz respeito 

à autodesignação e autoatribuição tomadas como distinção pessoal no curso de uma 

interação. Por fim, a coletiva, que agrega o sentido de pertencimento a atributos 

compartilhados (real ou imaginados) e experiências entre aqueles que se sentem 

coletivamente contrastantes com “outros”.  

Para o autor, a convergência identitária é a união das identidades pessoal e 

coletiva. Como podemos perceber, a visão de identidade pessoal aqui é diferente da 

postulada por Goffman (1995), mas as demais são semelhantes aos estudos já 

mencionados. 

Assim como a linguística classifica termos como marcados e não marcados, sendo 

os não marcados a norma, o modelo de prestígio, as identidades podem ser marcadas ou 

não marcadas. No mundo ocidental, identidades não marcadas são: ser branco, 

heterossexual, homem, pertencer à classe média, ser cristão.   

Elas têm como suporte, em geral, como afirma Bulchotz; Hall (2004), uma ampla 

rede de ideologias supralocais, incluindo nesse processo também o nível local.  

As identidades marcadas se associam às variedades linguísticas marcadas, de 

menos padronização social. Uma vez que o traço marcado/ não marcado impõe 

hierarquias, as diferenças entre os grupos são avaliadas socialmente como desvio da 

norma, errado ou fora do padrão. 

Preconceito e discriminação são, de acordo com Antaki e Widdicombe (1998), 

causados, em parte, por comparações mentais entre nós e os outros, garantindo a nossa 

superioridade. A identidade é, aqui, uma ferramenta estratégica na produção de 

taxonomias, usada para se referir a grupos, regras e status.  

A identidade é, como podemos perceber, a soma da identificação que um indivíduo 

afirma por si próprio com a identificação imposta pelos outros. É aquilo que alguém diz de 

si, quer por acreditar nisso, quer por desejar transmitir em dada situação comunicativa, 

acrescido daquilo que os outros dizem dele, da imagem que ele projeta a partir do que as 

pessoas a sua volta descrevem, caracterizam, categorizam.  

Nesse quadro, a consciência da diferença é fundamental: “eu sou o que sou em 

oposição àquilo que não sou”. Só temos consciência do que somos a partir da 

consciência de que diferimos de outras pessoas nisso ou naquilo. 



Como vimos, a construção da identidade é social e simbólica. Igualmente simbólica 

é a marcação estabelecida na diferença em relação a outras identidades. Essa marcação 

define os “incluídos” e os “excluídos” de um grupo social.  

Algumas diferenças são mais marcadas, como, por exemplo, a nacionalidade, 

enquanto outras podem ser menos marcadas e até mesmo negociáveis, como valores 

relacionados à religião. Já que as práticas sociais são marcadas simbolicamente, ao ser 

excluído socialmente, o indivíduo é simbolicamente marcado como diferente. 

É por meio dessa marcação de diferença que podemos desenhar identidades. 

Estas dependem daquela, devem àquela a sua existência. Essa é uma característica dos 

sistemas de pensamento, o dualismo expresso em oposições estanques.  

Ferdinand Saussure (2006) levou a linguística ao patamar de ciência se utilizando 

dessa lógica, fornecendo um modelo binário de oposições. Mas no âmbito dos símbolos, 

essas oposições não são equilibradas, recebendo cada categoria um peso diferente, um 

valor não equivalente.  

Geralmente, a diferença implica uma hierarquia em que o grupo mais poderoso 

estabelece uma relação vertical que o beneficia, tornado as identidades desse grupo 

menos reconhecidas como tais, constituindo-se norma da qual todos os outros divergem.  

Silva, Hall e Woodward (2009) escrevem que: 

 

A diferença é marcada por representações simbólicas que atribuem significados 
às relações sociais, mas a exploração da diferença não nos diz por que as 
pessoas investem nas posições que elas investem nem por que existe esse 
investimento pessoal na identidade. (SILVA; HALL; WOODWARD: 2009, p. 54)  

 

As afirmações de diferenças, portanto, dependem de declarações negativas e às 

vezes sigilosas sobre identidades dos outros. São construídas por meio da linguagem, 

simbólica e socialmente. Não são fenômenos da natureza, mas discursivamente 

formados.  

A relação entre identidade e diferença é articulada e não unilateral, já que se trata 

de construções interdependentes e é porque ela é discursivamente produzida que 

devemos compreendê-la como situada social e historicamente, contextualizada, no 

interior de interações específicas. São conceitos, portanto, estratégicos e posicionais.  



É um processo nunca acabado, que se constrói constantemente nas interações 

sociais e discursivas por meio da linguagem. Sobre esse tema, Silva, Hall e Woodward 

(2009) afirmam que o que dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos lingüísticos 

que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente 

apenas estamos descrevendo. (SILVA; HALL; WOODWARD: 2009, p. 93) 

A identidade é um fenômeno relacional que se estabelece quando nos 

posicionamos diante de um “outro”, em um jogo de semelhanças e diferenças em relação 

a ele. É devido à semelhança que os sujeitos se imaginam enquanto grupo e é devido à 

diferença que eles conseguem se distanciar dos que são vistos como diferentes 

(BUCHOLTZ; HALL: 2004). Igualdade e diferença não são estados objetivos, mas 

processos que emergem da interação, requerem o sentido de alteridade.  

A identidade e a diferença são dependentes, por sua vez, da representação, 

através dela adquirem sentido e se ligam aos sistemas de poder. A representação é 

concebida atualmente como um sistema de significação, uma forma de atribuição de 

sentido, um sistema linguístico e cultural, arbitrário e ligado à atribuição de poder.  

É a representação que dá o suporte e a sustentação da identidade e da diferença. 

O termo surge da psicologia social e migra para a linguística significando as atribuições 

de sentido acerca de uma língua, uma variedade linguística e um povo que a utiliza.   

Para responder à questão da diferença entre povos, recorremos à noção de 

cultura, já que não se pode mais explicar aquele que é diferente com base em raça ou 

cor, mantendo pretensões científicas. Assim, as populações se diferenciam pelas suas 

escolhas culturais e não mais pela “natureza” do comportamento. Quanto a isso, Cuche 

(2002) nos orienta que nada é puramente natural no homem (CUCHE: 2002, p. 11). 

A ideia de cultura surge no século XVIII e passa por algumas transformações até 

os dias atuais. Ela se aplica, unicamente, ao que é humano, concebendo a unidade do 

homem na diversidade de seus modos de vida e de crença [...], enfatizando a unidade ou 

a diversidade (CUCHE: 2002, p. 13). Quando pensamos em identidade, a cultura enfatiza 

também a igualdade ou a diferença.  

Aqui, assim como na construção de identidades, as hierarquias sociais ditam as 

hierarquias culturais, e a defesa de uma autonomia cultural está intimamente ligada à 

noção de identidade coletiva e à sua preservação. Identidade e cultura, portanto, se 



mostram como aspectos de um mesmo fenômeno, como modos de apreender uma 

mesma realidade, pois são interdependentes. 

A identidade cultural é analisada em relações com outras comunidades, assim 

como a diferença é essencial para a formação de identidades. Se estas são conscientes, 

o mesmo não ocorre com a cultura, que é caracterizada como um fenômeno 

necessariamente inconsciente.  

A construção familiar, por exemplo, com as divisões de tarefas, os papéis ligados 

ao sexo da pessoa, embora nos pareça “natural”, é exclusivamente cultural. Prova disso é 

a existência de povos monogâmicos em oposição aos poligâmicos, do modo como os 

filhos se relacionam com os pais. 

A aceitação da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, acontece em algumas 

populações, enquanto em outras a atividade é inaceitável e, em outras ainda, é quase 

uma obrigação moral que a mulher não dependa da renda de seu marido. 

Cultura também significa “plantio”, em latim, “ação de cultivar”, na Europa do século 

XVI, e passa a significar, no século XVIII, “formação”, “educação”, opondo-se à 

“natureza”, sendo a soma de saberes adquiridos ao longo da História que um indivíduo 

acumulava formalmente. A esse sentido individual, se opunha o de “civilização”, coletivo.  

É através da “civilização” que se constroem e se consolidam as diferenças 

nacionais, como “nação mais civilizada”, avançada em relação às demais. Somente no 

século XIX, com Franz Boas, a cultura recebe novas definições. (CUCHE: 2002, p. 39) 

Antropólogo e pesquisador in situ, postula que o que difere os povos não é a raça, 

mas a cultura. Desvinculou, assim, os traços físicos dos mentais, em um tempo em que 

se acreditava que a cor de uma pessoa determinava sua capacidade intelectual.   

Para ele, cada cultura representava uma totalidade singular e todo seu esforço 

consistia em pesquisar o que fazia a sua unidade. (CUCHE: 2002, p. 45). Ela se exprime 

pela língua, pelos valores, pelas crenças, pela arte, influenciando o comportamento dos 

indivíduos e, assim, se relaciona com o jogo de construção identitária.  

Desta forma, a cultura, fenômeno inconsciente, ou seja, que não leva em conta a 

consciência da identidade, se relaciona com a identidade cultural, fenômeno consciente, 

baseado em oposições simbólicas, que, por sua vez, manipula e modifica a cultura.  



Essa relação tem como uma de suas metas a construção de fronteiras sociais, 

separando grupos etno-culturais a partir do desejo de ser “diferente” dos que são 

considerados “outros” e de usar artifícios culturais como marcadores da identidade do 

grupo a que se deseje filiar.  

A cultura, finalmente, é uma noção fundamental na análise de identidades e no 

estudo de representações, pois funciona como lentes de óculos, pelos quais uma 

comunidade enxerga a outra e a si mesma, como filtro, direcionando pontos de vista e 

balizando a atribuição de valor, de status, de representação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

 

Essa pesquisa se propõe a analisar as representações linguísticas de alunos do 

Ensino Médio diante da oferta de línguas estrangeiras nas escolas em que estudam: 

Colégios de Aplicação da UERJ e da UFRJ.  

Para a sua realização, visitamos as instituições, conversamos com sujeitos 

envolvidos direta ou indiretamente na investigação, analisamos documentos e pedimos 

aos alunos que participassem de uma enquete. 

Encontramos na abordagem qualitativa um viés teórico-metodológico que norteia a 

metodologia aplicada neste estudo. A investigação qualitativa é definida por Bogdan e 

Biklen (1994, p. 11) como metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Segundo o mesmo 

autor, essa expressão (investigação qualitativa) começou a ser usada em ciências sociais 

no final dos anos sessenta, apesar da abordagem já ter sido utilizada há pelo menos um 

século por antropólogos e sociólogos (BOGDAN; BIKLEN: 1994, p. 16). Nela, os dados 

são chamados “qualitativos”, devido à riqueza de detalhes e à descrição de pessoas e 

locais. As questões aqui investigadas objetivam compreender comportamentos a partir do 

ponto de vista do próprio sujeito investigado.  

Não objetivam responder a questões anteriores ou a hipóteses de pesquisa, e o 

recolhimento dos dados se dá por meio de um contato com os indivíduos em seu contexto 

natural. A pesquisa qualitativa, como apontam Denzin e Lincoln (2006, p. 16), é, por si só, 

um campo de investigação, atravessando disciplinas, campos e temas. Ela não privilegia 

nenhuma prática metodológica em relação a outra, conforme o fragmento abaixo: 

 

É difícil definir claramente a pesquisa qualitativa como um terreno de discussão ou 
de discurso. Ela não possui uma teoria ou um paradigma nitidamente próprio [...] 
nem possui um conjunto de métodos ou práticas que seja inteiramente seu. 
(DENZIN; LINCOLN: 2006, p. 20) 



 

Bogdan e Biklen (1994) selecionam duas estratégias de investigação qualitativa: 

observação participante e entrevista em profundidade. A primeira diz respeito ao 

observador que entra no contexto das pessoas as quais pretende estudar, conhece-as, 

ganha a sua confiança, registra anotações sistematicamente, de acordo com a 

observação.  

A segunda delas também é designada por “não-estruturada”, “’aberta”, “não-

diretiva” (MELTZER; PETRAS: 1970, apud BOGDAN; BIKLEN: 1994, p. 17) ou “de 

estrutura flexível”. Nela, o investigador busca a compreensão dos quadros de referência 

dos sujeitos, seus pensamentos. Esses, por sua vez, sem responder a questões 

previamente elaboradas, falam com uma perspectiva pessoal. 

A expressão “etnografia” também é aplicada a esse tipo de abordagem (BOGDAN; 

BIKLEN: 1994, p. 17), sendo utilizada tanto no sentido formal, referindo-se a uma 

categoria particular, cuja maioria dos antropólogos se dedica e cuja cultura é o objetivo de 

investigação, quanto no sentido mais genérico de investigação qualitativa em geral.  

Essa expressão tem como base o grego ethos+graphos, o primeiro termo 

significando povo ou raça e o segundo, escrita. Quando combinados, se referem à 

subdisciplina conhecida como antropologia descritiva, uma ciência que tem como objetivo 

descrever os modos de vida da humanidade. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 52), a etnografia se desenvolveu com o 

interesse dos ocidentais nas origens da civilização, supondo que os povos “primitivos” 

contemporâneos a eles eram réplicas da “grande corrente do ser”, ligando o ocidente aos 

seus primórdios pré-históricos.  

Com o advento das grandes expedições marítimas europeias, o contato com povos 

diferentes revelou uma diversidade racial e cultural de todo o planeta e gerou nos 

europeus o problema de como explicar as origens, as histórias e a multiplicidade de 

civilizações. 

No que se refere à pesquisa qualitativa na educação, Bogdan e Biklen (1994, p. 17) 

relatam que, nas décadas de oitenta e noventa, os teóricos de educação discutiam sobre 

as diferenças entre a investigação qualitativa e quantitativa e se as duas poderiam ou 

deveriam ser articuladas.  



Nas últimas décadas, entretanto, o uso da informática para recolha e análise de 

dados qualitativos aparece como uma modificação importante no desenvolvimento desta 

corrente investigativa. Se, durante o Modernismo, as abordagens positivistas eram 

consoantes às ideias do racionalismo, para os pós-modernistas essa fundamentação 

perde o sentido, uma vez que defendem o conhecimento a partir de uma perspectiva.  

Não se consegue mais compreender a verdade através do uso científico da razão, 

pois é impossível conceituar um objeto descontextualizando-o do seu local histórico-social 

específico. A principal contribuição do Pós-modernismo foi o entendimento do papel do 

investigador qualitativo como um intérprete. (BOGDAN; BIKLEN: 1994, p. 46) 

São cinco as características da pesquisa qualitativa, de acordo com os autores 

supramencionados: 

Nessa investigação, a fonte direta dos dados é o ambiente natural, e o investigador 

é o instrumento principal. Os materiais registrados são revistos na totalidade, sendo a 

interpretação que o investigador tem deles o instrumento-chave de análise. O pesquisador 

frequenta o local do estudo, entendendo que, desta forma, os dados podem ser mais bem 

compreendidos. Esse local é entendido no contexto da história das instituições a que 

pertencem. Por concordar com esse ponto, apresentamos um capítulo destinado ao 

contexto dos Colégios de Aplicação desde o seu surgimento no estado do Rio de Janeiro. 

A investigação é descritiva, cujos dados aparecem sob a forma de palavras ou 

imagens, e não com números. Os resultados contêm citações dos dados, já que as 

narrativas não se reduzem a símbolos numéricos. Nesta abordagem, o pesquisador se 

interessa mais pelo processo do que pelos produtos obtidos, analisando os dados de 

forma indutiva.  

Os dados ou provas não têm por objetivo afirmar ou infirmar hipóteses elaboradas 

antes da coleta de dados. Ao contrário, as abstrações se constroem quando os dados 

particulares vão se agrupando.  

Essa teoria é nomeada “fundamentada”, pois se desenvolve de baixo para cima, 

sendo as abstrações o produto de muitos fragmentos individuais de informação inter-

relacionadas, recolhidos no decorrer da pesquisa. É através desses dados que se pode, 

finalmente, construir uma teoria. 



O investigador confere importância vital ao significado, ao modo como diferentes 

pessoas dão sentido as suas vidas, preocupando-se com a dinâmica interna das 

instituições. Finalmente, a pesquisa reflete um diálogo entre investigadores e sujeitos.  

O pesquisador, nesta perspectiva, é visto como um bricoleur, um confeccionador 

de colchas (DENZIN; LINCOLN: 2006, p. 18): 

 

Um bricoleur é um pau-para-toda-obra ou um profissional do faça-você-mesmo 
(Lévi-Strauss, 1996, p. 17). Existem muitos tipos de bricoleurs- interpretativo, 
narrativo, teórico, político. O bricoleur interpretativo produz uma bricolage- ou seja, 
um conjunto de representações que reúne peças montadas que se encaixam nas 
especificidades de uma situação complexa. A solução [bricolage] que é o 
resultado do método do bricoleur é uma construção emergente (Weistein e 
Weinstein,, 1991, p. 161) que sofre mudanças e assume novas formas à medida 
que se acrescentam  diferentes instrumentos, métodos e técnicas de 
representação a esse quebra-cabeça. (DENZIN; LINCOLN: 2006, p. 18) 

 

O pesquisador qualitativo é, então, um confeccionador de colchas que utiliza as 

ferramentas do seu ofício, empregando as estratégias ou métodos que estejam ao seu 

alcance. Se houver necessidade de adaptação de materiais ou da invenção de novas 

técnicas, assim ele fará. A escolha da pesquisa depende das perguntas que se quer 

responder e essas, por sua vez, são dependentes do seu contexto, do que está disponível 

e do que se pode fazer naquele local. 

Denzin e Lincoln (2006, p. 23-25) também apresentam cinco características da 

pesquisa qualitativa em oposição à quantitativa: esta recorre ao Positivismo e aquela ao 

Pós-positivismo, a primeira não ignora a sensibilidade pós-moderna, capta o ponto de 

vista do indivíduo, reconhece as limitações do cotidiano e garante a riqueza das 

descrições. 

O trabalho que apresentamos aqui, portanto, se insere na abordagem qualitativa, 

com trabalho de campo, dados qualitativos e descrição. Seus conceitos-chave agregam o 

significado, a compreensão de senso-comum, representação e teoria fundamentada.  

Teoricamente, nosso estudo pode ser afiliado à interação simbólica e à cultura, 

sendo esta definida como um sistema co-construído de signos que permite às pessoas 

agirem em conjunto e aquela ressaltando que os objetos e as pessoas não possuem 

significado próprio, ao contrário, ele é atribuído. 



Academicamente, este trabalho se associa à sociologia, à psicologia e à 

antropologia, pioneiras nos estudos sobre a representação social, que sustenta a 

representação linguística.  

Objetivamos desenvolver a compreensão de realidades múltiplas em um plano 

progressivo e flexível. Os dados se caracterizam por notas de campo, discurso dos 

sujeitos agregado às enquetes e documentos oficiais, tais quais a LDB e as políticas 

linguísticas vigentes.  

Considerando os aspectos éticos da pesquisa, os sujeitos que dela participam 

aderiram voluntariamente, e, no caso dos professores, estão cientes da natureza do 

estudo. As suas identidades são protegidas, mesmo quando afirmam ser indiferentes à 

divulgação de seus nomes, ignorando, assim, a regra do anonimato.  

Assim, a pesquisa qualitativa, de base interpretativista, é a mais apropriada para 

esse trabalho, que visa ao mapeamento da representação linguística dos alunos de 

Ensino Médio acerca das línguas estrangeiras, sobretudo as ensinadas nos Colégios de 

Aplicação do Rio de Janeiro, já que não negligencia o contexto sócio-histórico em que o 

fenômeno acontece.  

A pesquisa qualitativa reconhece que o pesquisador faz parte do processo de 

interpretação da realidade com a qual se encontra e que seu olhar está influenciado pela 

sua bagagem cultural. Ele é parte do mundo que pesquisa e, ao mesmo tempo em que 

influencia o objeto de investigação, é por ele influenciado. 

Ao interpretar significados que os alunos conferem às suas crenças e atitudes, 

procuramos comparar detalhes de uma situação específica de Colégios de Aplicação com 

outros contextos de pesquisas já realizadas (PEREIRA: 2009, p. 105).  

Delimitado o local da pesquisa, Colégios de Aplicação do Rio de Janeiro, nós 

buscamos uma análise documental, para compreender aspectos básicos da história e 

formação dessas instituições de ensino. 

Como instrumentos de pesquisa, foram utilizadas enquetes sociolinguísticas, com 

perguntas referentes ao perfil social dos sujeitos, tais quais bairro onde moram, 

nacionalidade, naturalidade e faixa etária e com perguntas referentes às representações 

linguísticas propriamente ditas. 



 

 

4.1 Sujeitos 

 

 

Dentre os alunos dos dois Colégios de Aplicação UFRJ/ UERJ, selecionamos os 

que estão no primeiro ano do Ensino Médio, pois é neste momento que eles são 

confrontados com a escolha da língua estrangeira a ser trabalhada ao longo dos três 

anos. 

O número total de investigados é 180, dentre os quais 89 estão no CAp-UFRJ e 91 

estão no CAp-UERJ. Desse total, 88 estudantes são do sexo feminino (48 da UFRJ e 40 

da UERJ) e 92 são do sexo masculino (41 da UFRJ e 51 da UERJ). 

Os participantes da pesquisa têm entre 14 e 19 anos de idade, assim distribuídos: 

13 possuem 14 anos, 90 estão com 15 anos, 52 participantes têm 16 anos, 22 estão com 

17 anos, dois têm 18 anos e um está com 19 anos. 

A maioria reside na zona norte da cidade do Rio de janeiro, 90 do total de 180 

alunos.  Em seguida, a zona sul representa a segunda região com mais estudantes que 

nela residem, são 49 sujeitos de pesquisa. Os 41 alunos que não moram na zona norte 

nem na zona sul estão distribuídos entre a zona oeste, a Ilha do Governador, o Centro e 

Maricá. 

 

4.1.1 Perfil social dos alunos do CAp-UFRJ 

 

 

Os alunos ingressantes no Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFRJ são, 

em dois terços, provenientes da própria escola, enquanto um terço advém de outras 

instituições. Entrevistamos alguns e entregamos a enquete a todos os alunos desse 

período, sejam eles inscritos em inglês ou em francês.  



São três as turmas de primeiro ano, que se redistribuem em diferentes turmas de 

língua estrangeira, com o máximo de 15 inscritos, totalizando 89 alunos. Dentre eles, 48 

são do sexo feminino e 41 do sexo masculino, conforme o seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 14- Sexo dos alunos do CAp-UFRJ 

 

Os sujeitos em questão têm entre 14 e 17 anos de idade, assim distribuídos: oito 

deles estão com 14 anos; 51 estão com 15 anos, 19 alunos têm 16 anos e 10 estão com 

17 anos. Um deles não informou a idade. O gráfico a seguir demonstra essa distribuição: 

 

 

Gráfico 15- Faixa etária dos alunos do CAp-UFRJ 

 



A maioria dos alunos investigados é de nacionalidade brasileira, são filhos de 

brasileiros, com poucas ocorrências de pais estrangeiros. Aqueles que declararam outra 

nacionalidade são filhos de ingleses, norteamericanos, australianos e portugueses, na 

proporção de um para cada país.  

No que se refere aos pais, são 86 os brasileiros, um português, um norteamericano 

e um não informado. Em relação às mães dos alunos, 87 são brasileiras, uma é inglesa e 

uma não foi informada. 

Quanto à naturalidade dos pais, todos são apresentados como do Rio de Janeiro. A 

maioria é do Rio de Janeiro, com 14 alunos cujos pais vieram de outro estado, além dos 

quatro que têm pais estrangeiros. Os estados são: Bahia, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Rondônia. 

A maioria dos estudantes é do Estado do Rio de Janeiro, à exceção de um de 

Rondônia, um de Minas Gerais, dois de São Paulo e três não informados.  

A naturalidade dos alunos pode ser visualizada no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 16- Naturalidade dos alunos do CAp-UFRJ 

 

Quanto aos pais brasileiros, são, em maior parte, do Estado do Rio de Janeiro, 

exceto estes: um do Amazonas, um do Distrito Federal, quatro de Minas Gerais, dois de 

São Paulo e três não mencionados.  



 

 

Gráfico 17- Naturalidade dos pais dos alunos do CAp-UFRJ 
 

 

Em relação às mães, a maioria também é do Rio de Janeiro, além do Espírito 

Santo, uma de Rondônia, uma do Distrito Federal, cinco de Minas Gerais, duas do Ceará, 

quatro de São Paulo, uma do Maranhão, duas da Bahia, uma do Recife e três não foram 

informadas. O gráfico abaixo representa a distribuição matemática: 

 

 

Gráfico 18- Naturalidade das mães dos alunos do CAp-UFRJ 
 



De acordo com a descrição dos bairros, a maioria reside na zona sul do Rio de 

Janeiro, 37 de um total de 89 alunos. São de Ipanema, Flamengo, Botafogo, Leblon, 

Copacabana, Gávea, Jardim Botânico, Leme, Laranjeiras, Catete e Urca.  Em seguida, 

são 31 os que residem na zona norte, caracterizada pelo Bairro de Fátima, pelo Méier, 

Engenho de Dentro, Tijuca, Grajaú e Piedade. Os outros alunos se distribuem, 

principalmente pela Barra da Tijuca e pelo Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e 

Centro da Cidade. Dois alunos moram em Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. 

Quanto aos bairros da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, sete moram em 

Copacabana, três no Leblon, três no Jardim Botânico, seis no Flamengo, oito em 

Botafogo, um na Gávea, dois em Laranjeiras, dois em Ipanema, um na Urca, dois no 

Leme, um na Rocinha e um no Catete. 

A seguir, apresentaremos a representação numérica da distribuição de residência 

dos alunos na Zona Sul: 

 

 

Gráfico 19- Distribuição de bairros da Zona Sul por alunos do CAp-UFRJ 

 

Dentre os alunos que residem na Zona Norte, a distribuição se dá com três no 

Grajaú, 12 na Tijuca, três na Vila da Penha, dois em Vila Isabel, um em Cachambi, um em 

Piedade, um na Penha Circular, dois no Méier, um no Rocha, um em Engenho de Dentro, 

dois no Maracanã, dois no Rio Comprido, um em Brás de Pina e um em Vista Alegre. O 

gráfico mostra essa distribuição: 



 

 

Gráfico 20- Distribuição de bairros da Zona Norte por alunos do CAp-UFRJ 

 

Quanto à zona oeste, dois alunos residem no Recreio dos Bandeirantes, três na 

Barra da Tijuca e dois em Jacarepaguá. Na região do Centro, um mora no Bairro de 

Fátima e outros dois no bairro Centro da Cidade. Dois alunos moram na Ilha do 

Governador.   

A distribuição de acordo com o bairro onde vivem pode ser assim representada: 

 

 

Gráfico 21- Distribuição das residências dos alunos do CAp-UFRJ por zonas 



 

Como podemos perceber, a maioria dos estudantes reside na zona sul, o 

equivalente a 40%, enquanto que 37% residem na zona norte. Uma vez que 10% dos 

participantes não informaram onde moram, a diferença de 13% se distribui, 

principalmente, pela zona oeste, seguida do Centro da Cidade e da lha do Governador.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considera que, ao aferir o avanço de 

uma população, não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também 

outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 

humana. 

Os bairros mencionados nos gráficos, tanto da zona norte quanto da zona sul, 

possuem um IDH entre 0,798 (Vista Alegre) e 0,970 (Gávea).  

 

 

4.1.2 Perfil social dos alunos do CAp-UERJ 

 

 

Os alunos do Ensino Médio do CAp-UERJ estudam em horário integral, das 7h às 

17h10. Na pesquisa, verificamos que há quatro turmas de primeiro ano e três opções de 

LE: inglês, espanhol e francês. Ressaltamos que esses alunos, durante o segundo 

segmento do Ensino Fundamental, tinham a oferta obrigatória de inglês e de francês. 

Eventualmente, a escola oferece, em caráter não obrigatório, oficinas de outras LEs. 

As quatro turmas, 1A, 1B, 1C e 1D, têm aulas separadamente, exceto Educação 

Física e Língua Estrangeira. Nessas disciplinas, os alunos são matriculados em uma nova 

turma, que pode ser 1A/1B ou 1C/1D. Então, enquanto os que estão matriculados em 

espanhol, por exemplo, e que forem de turmas A ou B estiverem na aula de espanhol 

1A/1B, os demais (1C/ 1D) estarão estudando francês ou inglês.  

Esses alunos estão divididos em 51 do sexo masculino e 40 do sexo feminino, em 

um total de 91 participantes da pesquisa. A representação numérica da classificação 

quanto ao sexo é esta: 



 

 

Gráfico 22- Sexo dos alunos do CAp-UERJ 

 

Os alunos do primeiro ano do CAp-UERJ que participam da pesquisa têm entre 14 

e 19 anos de idade. Dentre os 91 estudantes, três estão com 14 anos, 39 estão com 15 

anos, 33 alunos têm 16 anos, doze têm 17 anos e um está com 19 anos de idade. O 

gráfico nos permite visualizar mais facilmente essa distribuição por faixa etária: 

 

 

Gráfico 23- Faixa etária dos alunos do CAp-UERJ 



No que tange à nacionalidade, a maioria dos participantes é brasileira, filha de 

brasileiros, à exceção de uma mãe portuguesa, dois pais portugueses, um 

norteamericano e um peruano. 

Quanto à naturalidade, grande parte dos alunos é proveniente do estado do Rio de 

Janeiro, assim como seus pais, à exceção de alguns que nasceram nos estados do 

Paraná, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Mato 

Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Os gráficos que seguem apresentam a 

distribuição: 

 

 

Gráfico 24- Naturalidade das mães dos alunos do CAp-UERJ 

 

 

Gráfico 25- Naturalidade dos pais dos alunos do CAp-UERJ 



Os estudantes residem, em sua maioria, na zona norte do Rio de Janeiro, 

diferentemente dos alunos do CAp-UFRJ, que, em maior número, moram na zona sul. 

Dentre os alunos da zona norte, 17 moram na Tijuca, cinco moram no Grajaú, três, 

no Maracanã, sete residem em Vila Isabel, três, na Vila da Penha, três, no Méier, dois 

moram no Estácio, um reside no Bairro de Fátima, um, no Andaraí, um em Piedade, um 

no Cachambi, um no Rio Comprido, um em Engenho de Dentro, dois residentes no Alto 

da Boa Vista, um em São Cristóvão, um no Campinho, dois moram em Olaria, um em 

Inhaúma, um em Del Castilho, um mora no Riachuelo, um em Ramos e um em Madureira. 

O gráfico representa a distribuição dos sujeitos de pesquisa, que residem na zona 

norte do Rio de Janeiro, de acordo com os bairros: 

 

 

 

Gráfico 26- Distribuição de bairros da Zona Norte por alunos do CAp-UERJ 

 

Os alunos que residem na zona sul do Rio de Janeiro estão assim distribuídos: um 

reside no bairro de Laranjeiras, três moram no Flamengo, dois em Ipanema, três moram 



em Copacabana, um reside na Glória, um no Leme e um mora na Gávea. O gráfico que 

segue demonstra essa distribuição: 

 

 

Gráfico 14- Distribuição de bairros da Zona Sul por alunos do CAp-UERJ 

 

 

Dentre os participantes que moram na zona oeste, um reside no bairro Bangu, sete 

residem em Jacarepaguá, um em Vila Valqueire, um no Recreio dos Bandeirantes e um 

na Barra da Tijuca. A seguir, apresentamos a relação numérica: 

 

Gráfico 15- Distribuição de residências dos alunos do CAp-UERJ  na Zona Oeste 



 

Além desses participantes, um aluno mora no bairro de Santa Tereza, na região do 

centro da cidade, oito não informaram o bairro em que moram e um reside em Maricá, 

fora do município do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Gráfico 16- Distribuição das residências dos alunos do CAp-UERJ por zonas 

Quanto ao IDH dos bairros onde os alunos do CAp-UERJ moram, verificamos 

pouca variação nas taxas dos diferentes bairros. A maioria dos estudantes reside em 

bairros da zona norte, com média de IDH de 0,90 (Tijuca, Grajaú e Vila Isabel). Os que 

moram na zona sul se distribuem em bairros com média de IDH de 0,95 (Flamengo). 

 

  

4.2 Instrumentos de pesquisa 

 

 

Utilizamos, como instrumento central de pesquisa, uma enquete sociolinguística 

que contempla o perfil social dos alunos e as suas representações linguísticas. Maurer 



(1999: 181. In.: CALVET; DUMONT: 1999) explica que o modo de recolhimento de 

informações mais utilizado é, seguramente, o questionário escrito, constituído por 

questões mais frequentemente fechadas e, às vezes, com múltipla escolha. 

O objeto de estudo da sociolinguística, como escreve Calvet (CALVET; DUMONT: 

1999, p. 11), não é dado ao pesquisador, mas por ele construído e essa construção, 

portanto, é o primeiro passo de toda enquete. 

Um questionário tem por objetivo confrontar os dados empíricos com a pertinência 

das questões a que se propõe elucidar e confirmar a validade das hipóteses postuladas 

na fase preliminar da pesquisa, conforme Boukous (BOUKOUS:1999, p. 15. In.: CALVET; 

DUMONT: 1999).   

A maioria dos estudiosos prefere elaborar essa enquete estruturada, com questões 

fechadas e semi-fechadas, ao invés de questões unicamente abertas (BOUKOUS:1999, 

p. 18. In.: CALVET; DUMONT: 1999). Aquela que propomos possui uma parte inicial, com 

questões estruturadas, isto é, perguntas fechadas (do tipo sim ou não) ou semi-fechadas 

(com múltipla escolha) e uma segunda parte, com questões não estruturadas, cujas 

perguntas são exclusivamente abertas (colocadas sem sugestão de resposta). 

A primeira parte da nossa sondagem estabelece perguntas classificadas por 

Boukus (1999: 16, in.: CALVET; DUMONT: 1999) como de fato, ou seja, relativas aos 

fenômenos observáveis, aos fatos verificáveis, quais sejam: a escola em que o aluno 

estuda, para distinguirmos estudantes de um CAp do outro, o sexo e a idade, para 

observarmos essas variáveis em relação aos dados de representação.  

Procuramos nos informar também a respeito da nacionalidade e naturalidade tanto 

dos alunos quanto dos seus pais, para verificar esse dado em relação aos demais, assim 

como o bairro onde moram pode sugerir alguma diversidade cultural. 

Após essa etapa, estão organizadas as perguntas diretamente relacionadas à 

representação linguística, classificadas por Boukus (1999: 16, in.: CALVET; DUMONT: 

1999) como de opinião, também chamadas de psicológicas, que agregam opiniões, 

atitudes, motivações e representação dos sujeitos.  

Inicialmente, perguntamos que línguas já estudaram na escola e qual delas eles 

estudam atualmente em contexto escolar. Essas informações são importantes porque 



mostram a experiência e o nível de contato que os alunos têm com as línguas que vão 

comentar. 

Ao perguntarmos o motivo de terem escolhido tal língua para estudar no Ensino 

Médio, perguntamos também se eles estudam algum idioma fora da escola, pois essa 

resposta pode justificar a primeira, ou seja, os alunos podem optar por francês porque 

estudam inglês fora da escola, ou ainda, preocupados com outras disciplinas, eles podem 

optar pelo inglês na escola porque já estudam há bastante tempo fora dela, dominam o 

idioma, facilitando o desempenho. 

Perguntamos que outras línguas eles gostariam de aprender, com o objetivo de 

conferir se a oferta proposta pelo governo e pela instituição corresponde às expectativas 

do grupo de discentes. 

Levando em conta o conceito de imaginário linguístico (HOUDEBINE: 2008), 

perguntamos as línguas que consideram mais bonita, mais útil, mais fácil e mais difícil. 

Este dado nos permite conhecer as crenças que eles (re)construíram a respeito de 

línguas estrangeiras em geral, e também compará-lo à escolha que fizeram na escola, 

permitindo avaliar se um aluno quis estudar a língua que considera mais bonita, ou mais 

fácil, ou mais útil. 

Essas perguntas são abertas, não estruturadas, para que o sujeito possa 

responder livremente, detalhando, explicando o pensamento, formulando os próprios 

julgamentos a sua maneira. Ao conferir ao aluno essa liberdade de expressão do ponto de 

vista, essa forma de sondagem se torna adequada à investigação sobre opinião, atitude e 

representação, apesar da possibilidade do participante oferecer respostas que não sejam 

relevantes ao tópico em questão ou omitir as informações que sejam, de fato, importantes 

à pesquisa. 

Perguntamos aos alunos as línguas que são faladas no Brasil e na América do Sul, 

a fim de observar os seus conhecimentos de mundo e as suas representações 

sociolinguísticas.  

Quanto ao peso das línguas estrangeiras, questionamos qual delas eles utilizam 

em diversos contextos, tais quais assistir à televisão, ouvir música, viajar e pesquisar 

tarefas escolares. Poderemos, com isso, cruzar também esses dados com as línguas que 

optaram por estudar, ou seja, um aluno que ouve música e usa as redes sociais apenas 



em inglês, além de conversar nesta língua com familiares e amigos, obrigatoriamente 

optou por ela como disciplina curricular? 

Essa parte da sondagem segue o referencial metodológico de Deprez (1999: 77. 

In.: CALVET; DUMONT: 1999), quando se deseja conhecer os usos e as funções das 

diferentes línguas. Este método permite observar as situações onde se empregam as 

diferentes línguas, podendo-se caracterizar como público e de prestígio de um lado e 

familiar e privado de outro.  

A enquete, adaptada de Espírito Santo (2009), que está em anexo, foi apresentada 

às turmas de primeiro ano do Ensino Médio, em contexto interacional, porém formal, 

durante aulas de LE, de modo a incentivar o interesse dos estudantes em responder 

espontaneamente às questões. 

Aos alunos, foi facultativa a identificação nas folhas de resposta e foi também 

garantido que somente o pesquisador teria acesso a esses documentos, a fim de desinibi-

los.  

No trabalho proposto aqui, fazemos recorrência ao uso da enquete, com perguntas 

abertas, semi-abertas e fechadas. É uma das ferramentas de análise, avaliada 

conjuntamente às entrevistas informais com professores e alunos, à percepção do 

investigador durante as visitas do local de pesquisa e às anotações resultantes do 

processo de observação. 

As perguntas mais fechadas são utilizadas apenas com o intuito de fornecer um 

quadro social dos alunos, com informações de bairro, nacionalidade, sexo e idade. As 

questões relevantes, de fato, para a pesquisa, as que tratam de representações, são 

abertas e semi-estruturadas. Ao perguntar que línguas são faladas no Brasil, podemos ler 

qualquer uma na resposta, inclusive “tupi-guarani” ou, simplesmente, “nenhuma”, como 

podemos verificar. Semelhantemente, perguntas como que língua você acha mais bonita, 

mais útil, mais fácil são passíveis de qualquer tipo de resposta. 

Aqui, não tratamos a pesquisa como exclusivamente qualitativa, concordando com 

a ideia de graduação de Bogdan e Biklen (1994, p. 47), no sentido de adaptar os métodos 

que melhor se aplicam à pesquisa e não o inverso. 

 



 

4.3 Análise dos dados 

 

 

Neste subitem, analisamos as enquetes respondidas pelos alunos das duas 

instituições em questão, a saber, os Colégios de Aplicação da UFRJ e da UERJ. Para 

isso, recorremos ao uso de gráficos e percentuais com o objetivo de acrescentar 

informação às reflexões resultantes do processo investigativo. 

 

 

4.3.1 Análise dos dados do CAp-UFRJ 

 

 

Para a aplicação da enquete sociolinguística, foram feitos contatos oficiais com a 

escola e com os professores, cujos encontros nos permitiram compreender que o colégio 

recebe muitos alunos dos cursos de licenciatura da Universidade para estagiarem na 

disciplina Prática de Ensino. 

O colégio se mostra, portanto, muito receptivo à pesquisa, uma vez que o corpo 

discente e o corpo docente convivem com pesquisadores de universidades, questionários, 

entrevistas, observações de aula e assim por diante.  

Dos alunos relacionados como sujeitos da pesquisa, totalizando 89 estudantes, 59 

afirmam ter estudado na escola inglês e francês. Provavelmente, esses são os que 

ingressaram na instituição durante o Ensino Fundamental, já que esta oferece as duas 

línguas em caráter obrigatório neste segmento escolar. Os outros participantes dizem ter 

estudado apenas inglês, ou inglês e espanhol ou ainda inglês, francês e espanhol. 

Dentre os que ingressaram no Ensino Fundamental, 26 alunos optaram pelo inglês. 

As justificativas para essa opção têm características diversas: para o exame da Escola 

Naval, por ser mais fácil que o francês, por gostar mais e ser mais útil, por causa do 

ENEM, porque o pai obrigou, por ser mais interessante, para competir no mercado de 



trabalho, porque é a língua universal e a mais bonita, por não ter opção, porque o 

professor de francês “expulsou” da turma, porque o francês seria mais uma matéria para 

estudar, por não gostar ou odiar francês. Dentre elas, a explicação mais recorrente é a 

maior facilidade em aprender inglês, em comparação com o francês. 

Quanto aos alunos que escolheram o francês, dos que estão na escola desde o 

Ensino Fundamental, as justificativas são um pouco diferentes: além de ser a mais bonita 

e interessante, eles já estudam o inglês fora do colégio. Apenas um mencionou que é a 

língua mais útil, enquanto três relataram pressão da família. 

Entre os alunos que ingressaram na escola neste ano, já no Ensino Médio, todos 

começaram pelo inglês, principalmente pelo fato de os alunos que entraram no colégio 

durante o Ensino Fundamental terem prioridade na escolha. Além de “língua dominante e 

necessária”, a maioria explica que não houve opções, que foram direcionados 

diretamente para o inglês. Quanto às línguas estrangeiras que desejam aprender, os 

alunos novos listam: alemão, francês, latim, italiano, espanhol, mandarim e húngaro. 

Já os alunos que estudam há mais tempo na escola, que aprendem francês, se 

referem às seguintes línguas: grego, italiano, alemão, russo, espanhol, dinamarquês, 

japonês, indiano, mandarim e latim. Os informantes que estudam o inglês fizeram 

referência a: alemão, francês, latim, italiano, mandarim, espanhol, húngaro, inglês 

britânico e hebraico. 

Os alunos novos, que estudam o inglês, conferem o status de língua mais bonita às 

seguintes: espanhol, inglês, inglês britânico, alemão e italiano. Os alunos matriculados há 

mais tempo, que também estudam o inglês, atribuem esse status ao francês, português, 

alemão, italiano, inglês, russo, japonês e espanhol. Os que estudam o francês relacionam 

as seguintes línguas: francês, italiano, russo, inglês, inglês britânico, latim e português. 

Quanto às línguas que os alunos dizem ter estudado na escola, 

independentemente de serem recém-chegados a essa instituição específica, estão assim 

distribuídas:  

 

 



 

Gráfico 17- Línguas aprendidas na escola pelos alunos do CAp-UFRJ 
 

 

Como aponta o gráfico, 67% dos alunos já estudaram as línguas inglesa e francesa 

em contexto escolar, 60 de um total de 89 estudantes. Os que cursaram apenas o inglês 

ou tanto o inglês quanto o espanhol representam, respectivamente, 13% e 14%. Esse 

percentual é relativo aos alunos novos, pois não mencionaram o francês que é oferecido 

em caráter obrigatório no Ensino Fundamental na escola em questão. 

 Quatro alunos estudaram tanto o espanhol, quanto o francês e o inglês, 

representando 5%. Apenas um estudante afirma ter aprendido em contexto escolar o 

espanhol, o inglês e o italiano, equivalendo a 1%. Este último provavelmente veio de outra 

escola, pelas mesmas razões mencionadas no parágrafo anterior.  

Quanto às línguas estrangeiras que os alunos afirmam estudar atualmente na 

escola, são elas o inglês e o francês. A primeira com 54 alunos e a segunda com 35, 

conforme a representação matemática: 

 

 



 

Gráfico 18- Línguas que os alunos do CAp-UFRJ estudam atualmente 
 

 

Quanto às línguas que estudam em cursos livres, fora da escola, foram 

mencionadas: inglês, francês, espanhol e italiano. 57 alunos estudam inglês em contexto 

não-escolar, 24 estudam línguas exclusivamente na escola, dois estudam francês, três 

aprendem o espanhol e dois aprendem o italiano. Dois alunos não responderam. 

O gráfico a seguir mostra o percentual de línguas escolhidas pelos estudantes para 

cursar fora da escola: 

 

Gráfico 19- Línguas que os alunos do CAp-UFRJ aprendem em cursos livres 
 

 



 

É possível perceber que a maioria dos alunos busca aperfeiçoamento na língua 

inglesa em  contexto diferente da escola. Sabendo que 59 deles já estudaram a língua 

durante o Ensino Fundamental, é provável que eles sigam cursos em níveis avançados. 

Os que cursam o francês entraram na instituição no segmento escolar anterior a 

este, ou seja, estudaram as duas línguas, inglês e francês, obrigatoriamente, durante o 

Ensino Fundamental.  

Podemos interpretar o pequeno percentual de alunos que procuram o francês além 

da escola face ao grande número de estudantes de inglês pensando no interesse pelo 

aprendizado de diferentes línguas. 

A análise da enquete mostra que muitos estudantes justificam a escolha pelo 

francês na escola porque aprendem inglês fora dela. Assim, nas palavras deles, é uma 

oportunidade de conhecer/ falar mais de uma língua.   

Perguntamos aos alunos matriculados em inglês quais foram as suas motivações 

para tal escolha. Agrupamos as suas respostas do seguinte modo: 

De um total de 51 alunos, 18 afirmaram que não puderam escolher a língua 

estrangeira na escola. São os alunos recém-ingressos, que foram direcionados 

automaticamente para o inglês. Dentre eles, um afirmou que, além da obrigatoriedade, 

essa é a língua que cai no vestibular. Um desses alunos disse que gosta de inglês, outro 

explicou que o mundo fala inglês e outro porque não pôde escolher o francês. 

A seguir, apresentamos tabelas dividas de acordo com as justificativas elencadas 

pelos participantes acerca do critério de escolha LE a ser estudada na escola ao longo 

dos três anos. Optamos por preservar o corpus, assim, o texto dos alunos foi mantido 

integralmente. 

 

 

 



 Por que não tinha outra opção.  

Porque era a unica que tinha.  

Porque era a única opção e porque é o que cai no vestibular.  

Porque eu não tive opção. 

Era a única opção. 

Por gostar de inglês e por ser o único que pude fazer. 

Não tinha outra opção. 

Não houve opção. Mesmo assim escolheria inglês porque o 

mundo “fala inglês”. 

Porque sou nova e não pude escolher francês. 

Porque só tinha essa opção. 

Porque não tive escolha. 

Porque eu não tinha outra opção. 

Porque não tinham outras opções. 

Eu não tinha outra opção. 

Na verdade não tive opção, os alunos novos foram todos 

direcionados para o inglês. 

Porque não tinha outra opção. 

Porque não tinha outra opção.  

Porque essa era a única opção para alunos novos na escola. 

Tabela 1: Representações linguísticas dos alunos de inglês- opção (CAp-UFRJ) 

 

 



Dos 51 alunos em questão, 12 escolheram estudar o inglês na escola por ser uma 

língua importante no mundo e na vida profissional. Eles afirmam que é a língua mais 

importante, a mais básica para se comunicar, já que é a língua mundial, além de ser a 

mais necessária para a relação global e de ser dominante no mundo. É uma língua 

universal e, portanto, necessária para competir no mercado de trabalho. 

Dentre esses 12 estudantes, dois relacionaram a importância da língua nos 

exames de ingresso na Escola Naval e do ENEM. Um deles, além da importância, 

menciona a beleza que atribui ao idioma. 

 

 

Pois o inglês é a língua mais necessária em uma ótica de relação 

global.  

Porque é a língua mais básica para se comunicar em qualquer 

lugar do mundo. 

Porque é a língua universal e a mais bonita. 

Porque é a língua mundial. 

Pois o inglês é uma língua muito importante.  

Porque é a língua “dominante” no mundo.  

Por causa do Enem. 

Exame da EN.  

É o mais usado no mundo. 

Porque era a língua mais importante a se aprender. 

Porque é necessária para competir no mercado de trabalho. 

Tabela 2: Representações linguísticas dos alunos de inglês- importância (CAp-UFRJ) 

 

 



Desse mesmo grupo de alunos de inglês, 11 explicam que optaram pela língua 

devido à facilidade que têm em estudá-la. Um deles afirma que gosta do inglês, além de 

achar o idioma mais fácil.  

 

 

Por ser mais fácil do que o françês. 

Pois sou mais familiarizado com inglês. 

É uma língua que eu gosto e tenho facilidade. 

Porque seria mais fácil 

Porque eu tenho mais facilidade em aprender.  

Porque tenho mais facilidade que francês.  

Porque eu já fiz inglês fora da escola, e já tenho uma base. 

Acho mais fácil do que Francês. 

Porque é mais fácil do que francês. 

Pq eu tenho mais facilidade em inglês e o ensino médio e mto 

puxado. 

Pq era mais facil.Porque a prof de francês “me expulsou” do 

francês, por eu ter grande dificuldade.  

Porquê é mais fácil.  

Tabela 3: Representações dos alunos de inglês- facilidade (CAp-UFRJ) 

 

Alguns alunos ressaltaram que a motivação em aprender a língua está no prazer e 

no gosto que têm por ela. Um deles concorda que, além de gostar, é o idioma mais 

utilizado atualmente. 

 



Porque eu gosto e é mais usada atualmente. 

Porque eu gosto muito de Inglês e, não é que eu não goste de 

francês, mas gosto mais de Inglês. 

Porque eu acho inglês mais interessante. 

Porque eu acho inglês mais interessante. 

Tabela 4: Representações linguísticas dos alunos de inglês- gosto (CAp-UFRJ) 

Dentre os 51 participantes que estudam o inglês, há alguns que escolheram a 

língua em oposição ao francês, seja por estudá-la em cursos livres, seja por achá-la 

difícil ou simplesmente por não gostar da língua francesa. 

 

Porque eu não queria fazer frances. 

Porque eu não queria fazer frances. 

Porque faço françes fora da escola. 

Porque eu odeio frances. 

Porque francês seria mais uma matéria para estudar. 

Pois eu não gosto de Frances. 

Tabela 5: Representações dos alunos de inglês- oposição (CAp-UFRJ) 

 

Um aluno afirmou que escolheu o inglês porque os pais o obrigaram a estudar essa 

língua. De acordo com esses depoimentos, alguns participantes foram direcionados para 

o estudo do inglês, obrigatoriamente. Já os que puderam escolher argumentam que 

esse idioma é muito importante no mundo, é o mais usado, necessário para o mercado 

de trabalho, porque é exigido em concursos públicos. Alguns participantes mencionaram 

facilidade para aprender ou afeição pela disciplina. 

Essa facilidade, entre outros fatores, está relacionada à oferta deste idioma durante 

o Ensino Fundamental e ao seu acesso em cursos livres. Além de ser requisitada em 

exames e de ser uma língua importante de se aprender, a representação da facilidade 



da língua permite aos estudantes uma concentração maior nas outras disciplinas, onde 

encontram maior dificuldade. 

Quanto aos alunos que optaram por aprender o francês no Ensino Médio, são 31 

participantes, cujas justificativas foram assim agrupadas: 12 afirmam que gostam da 

língua, 18 explicam que já dominam o inglês, cinco mencionam algum tipo de pressão 

familiar, dois retratam a facilidade, um a utilidade e outros dois alegam que essa seja uma 

oportunidade ímpar, já que é mais difícil encontrar a oferta fora da instituição.  

 

Eu acho mais bonita e temos muitos cursos de inglês fora da escola. 

Porque eu gosto dela e o ensino dela é melhor no meu CAp. 

Porque gosto mais e acho mais fácil. 

Porque é uma língua que gosto muito de estudar e quero me aprofundar 

mais. 

Porque eu gosto de francês e acho uma língua muito interessante. 

Porque acho ela bonita e interessante, além de já fazer inglês fora da 

escola. 

Porque já faço curso de inglês e sou apaixonada pela língua francesa. 

Porque eu já faço inglês fora da escola e eu gosto de francês. 

Porque eu já faço inglês fora da escola e me interesso por francês. 

Pois faço curso de inglês fora da escola há muitos anos e amo a língua 

francesa. 

Porque já falo inglês e francês será bom para o meu futuro, e porque eu 

gosto. 

Porque eu gosto de francês e quero saber mais idiomas. 

Tabela 6: Representações linguísticas dos alunos de francês- gosto (CAp-UFRJ) 



É possível perceber que os alunos que afirmam estudar o francês porque gostam 

de aprender a língua também relatam o conhecimento que têm em relação ao inglês, que 

consideram, de certo modo, sólido o suficiente para poder se dedicar a outro idioma. 

Portanto, o afeto ao francês e a fluência do inglês parecem ser fatores comuns aos alunos 

matriculados em francês. A maioria deles concorda em dominar a língua inglesa. 

 

Como ja faço curso de inglês, optei pela 2ª língua oferecida. 

Escolhi porque língua estrangeira (Francês) não tem muitas opições 

nos cursos. 

Porque eu já fasso inglês fora da escola. 

Porque eu já tenho um amplo conhecimento de inglês. 

Porque já faço ingles fora do colegio. 

Porque já faço inglês fora da escola. 

Uma opção a mais no currículo. 

Porque já faço curso de inglês fora do Colégio.  

Pois já faço inglês fora, e uma língua a mais me enriqueceria.  

Porque eu já faço inglês fora da escola. 

Porque eu já sou praticamente fluente inglês. 

Porque eu já faço curso de inglês fora da escola e queria continuar a 

estudar a língua. 

Pois é melhor ter uma língua a mais com francês no curriculum. 

Porque eu estudo inglês a parte. 

Tabela 7: Representações linguísticas dos alunos de francês- oposição (CAp-UFRJ) 

 

Apesar de a maioria relatar certo afeto em relação à língua ou uma oportunidade 

em aprendê-la, alguns alunos justificam a sua escolha pela pressão da família. Tal fato 



pode evidenciar a representação linguística dos pais, que consideram o francês como a 

língua da cultura, da literatura e do conhecimento em geral. 

 

 

Porque minha mãe mandou. 

Pressão familiar. 

Porque minha mãe me obrigou. 

Tabela 8: Representações linguísticas dos alunos de francês- família (CAp-UFRJ) 

 

 

Há ainda um aluno que se refere à facilidade da língua e apenas um que menciona 

o francês como a língua mais útil. 

Todos os alunos de francês já tiveram experiência com a língua inglesa, seja 

dentro ou fora da escola. Por isso, muitos depoimentos relacionam a aprendizagem da 

língua francesa como complemento, como oportunidade de acrescentar um idioma ao 

currículo. 

Alguns estudantes relatam influência da família na escolha e outros apontam para 

o fato de haver muitos cursos de inglês fora do colégio e de os cursos de francês serem, 

além de mais escassos, mais caros. 

Como podemos perceber, grande parte dos participantes justifica a escolha pelo 

afeto e pela beleza da língua. Para alguns, o conhecimento do inglês significa “dever 

cumprido” e a possibilidade de estudar o francês por gosto. 

Esses estudantes mencionaram as seguintes línguas quando perguntados a 

respeito de idiomas que gostariam de aprender: 

 

 

 



 

Gráfico 20- Línguas que os alunos de francês do CAp-UFRJ gostariam de aprender 
 

 

Como demonstra o gráfico, as línguas mais referidas como possível objeto de 

aprendizagem são o italiano, o espanhol e o mandarim.  

Os dados vão ao encontro da colocação das mesmas no Barômetro Calvet das 

Línguas no Mundo. O inglês e o francês aparecem nos dois primeiros lugares, 

respectivamente, no Barômetro, e são línguas relativamente já dominadas por esses 

falantes, já que os alunos que optaram pelo francês estudaram obrigatoriamente o francês 

e o inglês durante o Ensino Fundamental. 

Com esse dado em mente, verificamos que o italiano, 36% da opção dos alunos, 

aparece em nono lugar no Barômetro, o espanhol, 28% da escolha, em terceiro e o 

mandarim, 12% dos relatos, em décimo terceiro, quando calculados os dez fatores 

simultaneamente, dentre os quais estão as traduções, língua-fonte ou língua-alvo, a 

língua oficial, o prêmio Nobel de literatura e o número de locutores. 

Uma vez que a maioria dos alunos mencionou mais de uma língua, esse percentual 

se refere à quantidade de vezes que uma língua foi escolhida, independentemente do 

número de alunos. 

Se levarmos em conta o fator individual, teremos uma representação numérica tal 

que:  



 

 

 

Gráfico 21- Línguas que cada aluno de francês do CAp-UFRJ gostaria de aprender 
 

 

Dentre esses alunos, dez mencionaram o desejo em aprender tanto o italiano 

quanto o espanhol. Além desses, um acrescentou a essas duas línguas o mandarim.  

Como mostra o gráfico, a maioria dos alunos de francês deseja aprender o italiano 

e o espanhol (10 entre 34 pessoas), em seguida o italiano (três), e então o italiano e o 

mandarim (dois), apenas o mandarim (dois) e apenas o espanhol (dois).  

Quanto aos alunos que estudam o inglês como língua estrangeira no Ensino Médio, 

os idiomas que gostariam de aprender são assim distribuídos: 

 

 



 

Gráfico 22- Línguas que os alunos de inglês (CAp-UFRJ) gostariam de aprender 
 

 

Como podemos ver, as línguas estrangeiras com mais recorrência entre os alunos 

de inglês são o italiano, 25%, o francês, 25%, o espanhol, 23%, o mandarim, 7%, e o 

japonês, 3%. Dentre esses alunos, 13% afirmaram não ter vontade de aprender outra 

língua. 

Podemos perceber, assim como os alunos de francês, que a maioria dos alunos de 

inglês gostaria de estudar o italiano ou o espanhol. Cinco alunos relatam que gostariam 

de aprender tanto o francês quanto o alemão. O gráfico a seguir demonstra essa relação: 

 



 

Gráfico 23- Línguas que os alunos (CAp-UFRJ) gostariam de aprender, individualmente. 
 

 

É importante destacar que a maioria desses alunos foi admitida no Colégio de 

Aplicação neste ano e, portanto, não é possível determinar, com precisão, quais línguas 

estudaram nos anos anteriores. No entano, a língua francesa detém grande destaque 

neste grupo, que foi automaticamente direcionado para o inglês.  

Entre diversas línguas, a denominação “inglês britânico” aparece em oposição ao 

inglês oferecido pela escola. Tal fato pode evidenciar a representação linguística que 

alguns alunos têm acerca do status da língua da Inglaterra, da diferenciação em relação 

ao inglês falado de modo geral. 

Se considerarmos todos os alunos em questão, independentemente da língua que 

eles estudam, os dados serão assim verificados: 

 



 

 

Gráfico 24- Línguas que todos os alunos (CAp-UFRJ) gostariam de aprender 
 

 

Deste modo, a opção dos alunos por idiomas estrangeiros aparece da seguinte 

maneira: italiano, espanhol, alemão e francês são os quatro primeiros na lista de 

prioridades. É importante, no entanto, ressaltar que apenas alunos matriculados em inglês 

mencionaram o francês. 

Se consultarmos o Barômetro Calvet das línguas do mundo, poderemos constatar 

que a listagem do peso dos idiomas em questão se configura do seguinte modo: italiano 

(9º lugar), espanhol (3º lugar), alemão (4º lugar), francês (2º lugar). 

Os alunos de inglês mencionaram as seguintes línguas como sendo a mais bonita: 



 

Gráfico 25- Língua que os alunos de inglês (CAp-UFRJ) consideram mais bonita 
 

 

Dentre esse grupo, um aluno mencionou tanto o inglês quanto o italiano, outro 

escolheu o alemão e o francês e um terceiro aluno elencou o inglês, o italiano e o francês. 

Um dado interessante é a distinção que alguns estudantes fazem com relação à 

língua inglesa. São alunos de inglês que, dentre a variedade linguística disponível, 

reconhecem na britânica uma beleza maior do que nas outras. 

Quanto aos alunos matriculados em francês, eles mencionaram as seguintes 

línguas como a mais bonita: 

 

Gráfico 26- Língua que os alunos de francês (CAp-UFRJ) consideram mais bonita 



 

 

Desse grupo de alunos, um menciona o francês e o italiano e outro responde que 

são o inglês, o italiano e o árabe. 

Comparando os dois gráficos, percebemos que tanto os alunos matriculados em 

inglês quanto os inscritos em francês atribuem ao francês o título de língua mais bonita. 

Em seguida, para os alunos de inglês, tanto o inglês quanto o italiano aparecem em 

segunda posição.  

Para os alunos de francês, contudo, o italiano é a segunda língua mais bonita, com 

um percentual bem maior que a terceira delas, o inglês. Entre eles, também é possível 

encontrar a distinção entre o inglês e o inglês britânico. Essa representação foi difundida 

durante algumas décadas sobre a variante linguística ensinada em cursos livres, servindo, 

muitas vezes, de fator determinante para a escolha de uma instituição de ensino. 

Embora, atualmente, esses cursos assumam ensinar a língua inglesa de modo 

geral, sem especificar como britânica ou norteamericana, alguns continuam marcados 

como local para se aprender o inglês da Inglaterra. Essa representação linguística, 

portanto, permanece no imaginário coletivo, mesmo que as instituições não a divulguem 

mais. 

Quanto  às outras línguas, ambos os grupos mencionam o russo, mas apenas os 

alunos de inglês fazem referência ao alemão, ao japonês e ao espanhol, enquanto que 

apenas os alunos de francês apontam o latim, o coreano e o árabe. 

Foi perguntado qual língua eles consideram a mais útil. Aqueles matriculados em 

inglês responderam que é o inglês (50 deles), seguidos do português (2), do inglês e do 

espanhol (1), do inglês e do francês (1) e do inglês americano (1). A seguir, o gráfico 

apresenta a distribuição em percentual: 

 

 



 

Gráfico 27- Língua que os alunos de inglês (CAp-UFRJ) consideram mais útil 
 

 

Os alunos acreditam que o inglês seja a língua mais útil, mesmo os que 

mencionaram o espanhol e o francês o fizeram juntamente ao inglês. 

Se o inglês britânico figura entre as línguas mais bonitas, é a variante americana 

que aparece em relação à utilidade. Essa representação pode estar atrelada ao papel 

político-econômico dos Estados Unidos na mundialização, bem como a influência cultural 

deste país.  

Os alunos de francês também mencionaram principalmente o inglês como a língua 

mais útil. No entanto, não fizeram menção ao português, tampouco ao francês. Para os 

dois grupos, o inglês apresenta o mesmo percentual (91%), e as outras línguas também 

se distribuem na mesma proporção. 

O gráfico a seguir representa o percentual de línguas mais úteis, de acordo com 

esses alunos: 

 

 



 

Gráfico 28- Língua que os alunos de francês (CAp-UFRJ) consideram mais útil 

 

 

 

Quanto à língua considerada mais fácil, os alunos de inglês escreveram: 

 

 

 

Gráfico 29- Língua que os alunos de inglês (CAp-UFRJ) consideram mais fácil 
 

 



Apesar de se tratarem de línguas estrangeiras, os alunos mencionaram, em 

terceiro lugar, a língua portuguesa. A língua inglesa é considerada a mais fácil para 65% 

do grupo, e, em seguida, o espanhol.  

A representação linguística relativa à facilidade pode estar vinculada ao grau de 

conhecimento que os sujeitos têm em relação a essas línguas, já que foram os alunos de 

inglês que optaram pela mesma língua como a mais fácil, seguida do espanhol, que 

possui traços comuns à língua portuguesa, e a própria língua materna. 

Ao observarmos os alunos de francês, no gráfico  a seguir, poderíamos nos 

questionar a respeito da afirmação acima, já que, neste caso, estudantes de francês 

escolheriam igualmente esta língua como a mais fácil. Vejamos as línguas consideradas 

mais fáceis entre os alunos de francês: 

 

 

Gráfico 30- Língua que os alunos de francês (CAp-UFRJ) consideram mais fácil 
 

 

Se somarmos a esse gráfico uma informação dada pelos estudantes a respeito das 

línguas que já estudaram, dentro ou fora do ambiente escolar, perceberemos que quase 

todos os alunos completaram ou estão fazendo curso particular de inglês. O maior 

argumento para estudar francês é já dominarem uma língua estrangeira, o inglês, e 

aproveitarem a oportunidade para aprender uma segunda língua estrangeira. 



Essa informação pode justificar a escolha do inglês pela maioria e a inclusão do 

francês nessa listagem, 10% dos alunos, que já se sentem seguros com o inglês e com o 

francês. 

Quanto à língua mais difícil, os alunos de inglês classificam assim: 

 

 

Gráfico 31- Língua que os alunos de inglês (CAp-UFRJ) consideram mais difícil 
 

 

Todos os participantes mencionam apenas uma língua, exceto um aluno que faz 

referência tanto ao alemão quanto ao russo. Outro estudante acrescenta às duas o sueco. 

Um aluno escreve “mandarim ou japonês”, salientando uma representação linguística de 

que na Ásia se fala uma única língua. 

Para eles, as três línguas mais difíceis são o francês, o mandarim e o alemão. Mais 

uma vez encontramos evidências de que os estudantes se referem às suas experiências 

linguísticas quando explicitam as suas representações, já que todos eles convivem com a 

oferta da língua francesa na escola e esta língua aparece como a mais difícil para os que 

estudam o inglês. 

Os alunos de francês, de acordo com gráfico abaixo, concordam com os alunos de 

inglês quanto à dificuldade do mandarim e do alemão, mas discordam, em grande 



número, da dificuldade do francês. A familiaridade com a língua francesa pode justificar 

essa dissonância. 

O seguinte gráfico demonstra as línguas consideradas mais difíceis pelos alunos 

de francês: 

 

Gráfico 32- Língua que os alunos de francês (CAp-UFRJ) consideram mais difícil 
 

 

Um aluno menciona três delas: alemão, japonês, chinês. Outro acrescenta a essas 

três o russo. À exceção desses, todos os outros elegem uma única língua como a mais 

difícil. 

Perguntamos aos estudantes quais são as línguas faladas no Brasil e agrupamos 

as suas respostas, sem levar em conta a língua que estudam na escola. De acordo com 

os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do CAp-UFRJ, são elas: 



 

Gráfico 33- Línguas faladas no Brasil (CAp-UFRJ) 
 

 

Para a maioria dos alunos, no Brasil, são faladas línguas indígenas, seguidas do 

espanhol e do inglês. O espanhol se referindo à fronteira e o inglês se referindo à 

tecnologia, à internet.  

As respostas refletem algumas representações linguísticas: “inglês, mas não a 

maioria”, pode se referir à aquisição de língua estrangeira, por isso “não a maioria”, ou 

seja, não se tratam de línguas faladas com o status de “materna”. 

As afirmações “nenhuma”, 11% dos alunos, e “só português, oficialmente”, podem 

refletir a representação da homogeneidade linguística, a ideia de que no Brasil só se fala 

português.   

Quando se referem a línguas indígenas, especificam “as línguas indígenas 

mantidas pelas tribos”, evidenciando a noção de índio do descobrimento, diferente das 

comunidades indígenas existentes atualmente no país, dos cidadãos indígenas que 

assumem papeis sociais diversificados, como representantes políticos, por exemplo. 



Quanto às línguas faladas na América do Sul, foram mencionadas: 

 

 

 

Gráfico 34- Línguas faladas na América do Sul (CAp-UFRJ) 
 

 

Levando em conta as línguas que cada aluno mencionou, individualmente, temos 

uma nova configuração: 

 

Gráfico 35- Línguas faladas na América do Sul, por resposta de aluno (CAp-UFRJ) 
 



 

Através da enquete, perguntou-se aos alunos quais línguas eles utilizam em 

variadas situações. Quanto às redes sociais, a maioria citou o português e o inglês, 

contudo, o francês, o espanhol e o italiano também foram mencionados. 

 

 

Gráfico 36- Línguas que os alunos utilizam nas Redes Sociais (CAp-UFRJ) 
 

Para pesquisas escolares, os alunos apontam o português, o inglês e o francês: 

 

 

Gráfico 37- Línguas que usam para pesquisas escolares (CAp-UFRJ) 



 

 

Para assistir a programas de televisão, mencionam três línguas: inglês, português e 

espanhol. Dentre 89 alunos, 63 dizem assistir televisão em inglês, 64 utilizam o português 

e dois o espanhol. Vejamos o gráfico: 

 

 

Gráfico 38- Línguas que usam para ver televisão (CAp-UFRJ) 

 

 

Para ouvir música, os alunos recorrem ao inglês, ao português, ao francês, ao 

espanhol, ao alemão, ao italiano e ao japonês: 

 

 



 

Gráfico 39- Línguas que usam para ouvir música (CAp-UFRJ) 
 

Quanto às viagens, estão relacionados o português, o inglês, o espanhol, o francês 

e o italiano: 

 

 

Gráfico 40- Línguas que usam durante viagens (CAp-UFRJ) 

 

 

Para conversar com familiares e amigos, a maioria dos alunos faz referência ao 

português e, em  seguida, ao inglês. Mencionou-se, ainda, o francês, o italiano, o 

espanhol e o alemão. 



 

Gráfico 41- Línguas que usam entre familiares e amigos (CAp-UFRJ) 

 

 

4.3.2 Análise dos dados do CAp-UERJ 

 

 

A coleta de dados no Colégio de Aplicação da UERJ se deu através de visitas no 

local e entrevistas informais com professores do Departamento de Línguas e Literaturas.  

Durante essas visitas, conversamos com funcionários, alunos e professores da 

instituição e constatamos que o ingresso se dá diferentemente do CAp-UFRJ, em que há 

concursos no início do Ensino Médio. Aqui, os alunos podem entrar na escola, por meio 

de sorteio, no início do primeiro ou do segundo segmentos do Ensino Fundamental. 

Desta forma, os alunos matriculados há mais tempo estão, obrigatoriamente, há 

nove anos na escola, enquanto que os que se matricularam na segunda oportunidade de 

ingresso, estão, obrigatoriamente, há quatro anos na instituição. 

Ao início do Ensino Médio, portanto no primeiro ano, eles escolhem a língua que 

desejam aprender durante os próximos anos do segmento educacional. 

Nesta análise, agrupamos os sujeitos de pesquisa de acordo com a língua que 

estudam atualmente na escola. São elas: espanhol, inglês ou francês. Além dessas, 

outros idiomas são oferecidos em caráter de oficina. 



Dentre os 91 participantes, 34 estudam atualmente o espanhol na escola. Quando 

perguntados pelo motivo da escolha, os 32 que responderam explicaram que essa seria 

uma língua mais fácil (12 alunos), que seria uma oportunidade de aprender mais um 

idioma (11 alunos), que gostam da língua (8 alunos) e que seria uma língua já dominada 

(1 aluno). 

Os estudantes que consideram essa língua mais fácil escreveram o seguinte: 

 

 

Devido à quantidade de matéria e conteúdo, então optei por 

espanhol, por ser mais fácil pra mim. 

Porque é parecido com o português. 

Porque é mais fácil. 

Por ser mais parecido com o português. 

Porque era mais fácil. 

Porque é mais fácil e era uma língua que se usa muito no mundo. 

A mais fácil. 

Porque apresenta menos dificuldade. 

Porque é mais fácil. 

Por ser mais fácil que as demais. 

           Por ser mais fácil. 

Porque parece ser a mais fácil. 

Tabela 9: Representações linguísticas dos alunos de espanhol- facilidade (CAp-UERJ) 

 

 



A partir desses relatos, podemos perceber que um dos alunos acima, além da 

facilidade, menciona a importância dessa língua no mundo e outro estudante explica que 

precisa se dedicar a outras matérias, por isso escolhe o espanhol.  

Dentre eles, 11 alunos relataram que decidiram aprender essa língua pela 

oportunidade de conhecer um novo idioma, já que todos eles estudam o inglês e o francês 

desde o sexto ano do Ensino Fundamental. Eles escreveram: 

 

Para poder sair com várias línguas e, quem sabe, estudar depois.  

Por ser uma língua que não sabia anteriormente. 

Porque ainda não tinha tido experiência com essa língua. 

Pela oportunidade de aprender uma nova língua. 

Nova experiência. 

Porque eu não conhecia. 

Por ser a única não estudada ainda. 

Para incluir mais uma língua no currículo. 

Nunca estudei ela. 

Porque faço inglês fora da escola. 

Para aprender outro idioma além do inglês. 

Tabela 10: Representações linguísticas dos alunos de espanhol- oportunidade (CAp-UERJ) 

 

 

Os dados apontam para o objetivo desses estudantes de aproveitar o 

multilinguismo do CAp, agregando prestígio à diversidade linguística, tanto para 

valorização profissional quanto para satisfação pessoal.  

Os alunos de espanhol também mencionaram afeto à língua (oito deles), relatando 

muita afinidade, interesse e reconhecimento do idioma como incrível. Eles escreveram: 



 

 

Por ser a mais interessante. 

Porque eu tinha curiosidade em aprender. 

Porque eu acho espanhol um idioma incrível e pretendo ingressar 

em alguma faculdade de idioma espanhol.  

Porque eu gosto mais.  

Porque achei mais legal.  

Pela facilidade e interesse. 

Por possuir muita afinidade e facilidade com esta, por escutar 

músicas com tal língua e etc. 

Tabela 11: Representações linguísticas dos alunos de espanhol- gosto (CAp-UERJ) 

 

 

Os estudantes relatam que além de gostarem da língua, sentem facilidade em 

aprendê-la (dois alunos). Um estudante explica que se acostumou melhor que inglês e 

francês e outro diz que já conhece bem a língua, por isso, resolveu estudá-la na escola. 

Podemos perceber que as motivações são diversas e muitos alunos não elegem 

apenas uma, mas várias justificativas. Entre elas, podemos destacar a ideia de que o 

espanhol é mais fácil ou mais parecido com o português, e, portanto, uma boa opção para 

alunos com muitas disciplinas para cursar. Outros fatores determinantes para a escolha 

do espanhol são o afeto em relação a essa língua e a oportunidade de enriquecer o 

currículo. 

Esses alunos já estudaram espanhol, francês e inglês (32 participantes) ou 

espanhol, francês, inglês e alemão (um participante) e ainda francês e inglês (um 

participante). 

Deste total, um aluno estuda espanhol fora da escola, 17 estudam o inglês, um 

estuda o inglês e o francês em cursos livres, dois cursam o inglês e o espanhol e 13 não 



estudam línguas estrangeiras em instituições fora do colégio. O gráfico a seguir mostra 

essa distribuição: 

 

 

Gráfico 42- Línguas que estudam em cursos livres (CAP-UERJ- Espanhol) 
 

 

Perguntamos a esses alunos se eles gostariam de aprender outras línguas, e 12 

alunos responderam que não têm vontade. Dois manifestaram desejo em aprender 

apenas o japonês, enquanto outro acrescentou o coreano ao japonês, outro acrescentou 

a essa língua o alemão e, além do japonês e alemão, um afirmou querer aprender o russo 

o italiano e o francês. 

Um participante manifestou interesse exclusivamente pelo alemão, enquanto outros 

dois acrescentaram à língua o italiano. Seis alunos gostariam de aprender apenas o 

italiano, e outros dois adicionaram ao idioma o francês.  

Dois alunos querem aprender o inglês e um terceiro quer aprender, além do inglês, 

o espanhol. Um aluno quer aprender chinês, dois gostariam de estudar italiano, inglês e 

francês. 

Para organizar esses dados, mostraremos um gráfico com o quantitativo de línguas 

por aluno, individualmente, e outro gráfico com a relação de línguas que aparecem, 

independentemente de ser exclusiva ou agrupada com as demais. 



Apresentamos, aqui, as línguas que cada aluno gostaria de aprender: 

 

Gráfico 43- Línguas que cada aluno gostaria de aprender (CAp- UERJ- Espanhol) 
 

 

Todos os estudantes de espanhol que participam da pesquisa já estudaram francês 

e inglês na escola. No entanto, o gráfico acima demonstra que  oito deles desejam 

aprender inglês ou francês.  

Este dado pode salientar a representação linguística de alguns estudantes, que, 

apesar de estudarem línguas estrangeiras na escola, afirmam que não as conhecem, ou 

quando conhecem, não falam bem essas línguas.  

Neste caso, é possível classificar esses estudantes com a distinção que Calvet 

(2000, p. 187) estabelece para a insegurança linguística. Eles refletem uma insegurança 

formal e uma segurança estatutária, em que falantes de uma língua considerada 

estatutariamente legítima acreditam falar uma forma não legítima. 

Outra representação pode ser a de que a escola não é o local para se aprender a 

falar ou a escrever em uma língua estrangeira, que o lugar destinado a isso é um curso 



livre. Então, os alunos poderiam afirmar que estudaram as línguas na escola, mas que 

ainda não tiveram a oportunidade de aprendê-las. 

Quanto às línguas estrangeiras listadas na opção “línguas que gostaria de 

aprender”, o gráfico a seguir mostra o percentual de cada uma, independentemente do 

número de alunos: 

 

 

 

Gráfico 44- Línguas que gostariam de aprender (CAp- UERJ- Espanhol) 

 

 

Um aluno, apesar de estudar o espanhol na escola, afirma querer aprendê-la em 

cursos livres. Esse dado pode apontar uma insegurança linguística, já que a exposição à 

língua, por meio de um profissional habilitado e através de uma instituição com qualidade 

reconhecida, já está assegurada para os próximos anos. 

São 36 os alunos que optaram pelo inglês no primeiro ano do ensino médio, de um 

total de 91 participantes. As justificativas para essa escolha são diversas: para 18 deles, é 

a língua mais fácil, para seis estudantes, não houve possibilidade de escolha e para 

outros seis, é uma oportunidade de estudar o idioma que gostam. Cinco alunos 

mencionaram a importância para o vestibular e para a carreira profissional. 



Os participantes que acham o inglês mais fácil escreveram o seguinte: 

 

Porque é mais fácil. 

Porque é a que tenho mais facilidade. 

Por ser mais fácil e porque faço curso fora. 

Por ser a língua que irei escolher no vestibular e tenho mais facilidade. 

Eu tenho facilidade. 

Porque eu já estava acostumado com o inglês e queria mais tempo 

para me concentrar nas outras matérias. 

Mais fácil e estudo fora da escola e é a língua mais usada. 

Facilidade. 

Porque é mais fácil. 

Porque é prático. 

Porque eu já estudo fora do colégio e é menos uma matéria para eu me 

preocupar. 

Pela facilidade. 

Porque tenho maior fluência. 

Porque estou acostumado com ela. 

Porque já estudo inglês fora da escola. 

Pois possuo mais experiência com essa língua e tinha dificuldade com     

o francês. 

Pois é a mais fácil. 

Porque eu conheço mais. 

Tabela 12: Representações linguísticas dos alunos de inglês- facilidade (CAp-UERJ) 



 

 

De um total de 35 alunos que responderam à pergunta, 18 consideram o inglês 

como a língua mais fácil. Desse grupo, dois alunos explicam que fazem curso fora da 

escola, outros dois justificam um modo de poder se concentrar nas outras matérias, um 

aluno diz que essa é a língua mais usada, outro menciona o vestibular e outro explica que 

tinha dificuldade com o francês. 

Desses 35 participantes, seis não puderam optar por outra língua e, entre eles, 

quatro afirmam que gostariam de se matricular em espanhol. Seguem os depoimentos: 

 

 

Porque não havia vagas no espanhol. 

Era a única que tinha vaga. 

Não optei. Optei por espanhol e fui para inglês. 

Porque fui sorteado para ela, ou seja, não fui eu que escoli. 

Fui removido do espanhol por excesso de gente e remanejado para o 

inglês. 

Porque foi a que sobrou e eu não queria fazer francês porque é difícil. 

Tabela 13: Representações linguísticas dos alunos de inglês- opção (CAp-UERJ) 

 

Como os alunos relatam, há casos em que não há possibilidade de escolha, devido 

a números de vagas em cada turma. Alguns explicam que gostariam de fazer o espanhol, 

mas por causa da distribuição por línguas, foram inscritos automaticamente em inglês. 

Há, contudo, os alunos que escolheram estudar o inglês porque gostam da língua, 

têm maior interesse por ela. Eles relatam: 

 

 



Por gostar. 

           Porque é a que eu mais gosto. 
 

           Porque é uma língua que eu gosto. 
 

Porque tenho um maior interesse por essa língua. 

Porque inglês é uma das matérias que mais gosto. 

           Porque eu gosto de inglês. 
 
Tabela 14: Representações linguísticas dos alunos de inglês- gosto (CAp-UERJ) 

 

No entanto, alguns estudantes recordam a importância da língua, sobretudo por 

causa do vestibular. Eles escrevem: 

 

 

Para me preparar para o vestibular. 

Por causa do vestibular, eu quero me preparar mais. Por isso escolhi 
essa língua, com o objetivo de me ajudar. 
 
Para aprimorar meu conhecimento neste e poder falar inglês 
fluentemente. 
 
Pois é importante. 

Por ser uma língua universalmente usada.  
 

Tabela 15: Representações linguísticas dos alunos de inglês- importância (CAp-UERJ) 

 

Os alunos de inglês estudaram as seguintes línguas anteriormente: 31 estudaram 

francês e inglês, dois estudaram espanhol, francês e inglês, um cursou apenas o inglês, 

um estudou francês, inglês, italiano e japonês e um aprendeu alemão, francês e inglês. 



A partir desse dado, percebemos que todos os alunos matriculados em inglês já 

estudaram essa língua na escola e, à exceção de um participante, todos também 

cursaram francês. 

Quando perguntados sobre as línguas que estudam fora da escola, 13 afirmaram 

não estudar línguas em cursos livres, enquanto que 22 disseram estudar o inglês fora da 

escola e um disse estudar tanto o inglês quanto o espanhol. O gráfico demonstra essa 

informação: 

 

 

Gráfico 45- Línguas que estudam em cursos livres (CAp- UERJ- Inglês) 
 

 

Quando perguntados sobre as línguas que gostariam de aprender, 11 alunos 

afirmaram não querer aprender outras línguas. Os 25 alunos que desejam aprendê-las 

mencionaram as seguintes: espanhol (5), japonês (1), francês (1), Alemão (1), italiano (3), 

russo (1), mandarim (4). Dois alunos elencaram o italiano e o alemão juntos, enquanto um 

elencou espanhol e italiano, outro mencionou mandarim e alemão, outro, alemão e 

francês.  

Um estudante afirma querer aprender o francês, o espanhol, o alemão e o russo, 

enquanto outro deseja estudar italiano, alemão e latim, outro quer aprender italiano, 

mandarim, alemão e japonês e, finalmente, um estudante gostaria de aprender russo e 

latim.  



Elencamos as línguas que cada aluno gostaria de aprender no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 46- Línguas que cada aluno gostaria de aprender (CAp- UERJ- Inglês) 
 

 

Semelhantemente ao que ocorre aos alunos de espanhol, apesar de todos esses 

estudantes de inglês já terem contato com o francês, alguns afirmam que gostariam de 

aprender essa língua, o que pode caracterizar uma insegurança formal (CALVET: 2000, p. 

187) ou refletir a ideia de que a escola não ensina, de fato, línguas. 

A diferença em relação aos alunos de espanhol é que nenhum desses estudantes 

do gráfico acima menciona vontade de aprender o inglês. Ao contrário, como eles 

mesmos escrevem, a maioria se caracteriza como fluente na língua inglesa.  Neste ponto, 

não é possível afirmar o papel da escola para determinar essa fluência, já que 61% deles 

estudam inglês fora dela. 

Se focarmos nas línguas listadas pelos alunos, sem levar em conta o fator 

individual, teremos uma representação gráfica diferente, como a demonstrada a seguir: 

 

 



 

 

 

Gráfico 47- Línguas que gostariam de aprender (CAp- UERJ- Inglês) 
 

 

 

Entre os alunos do primeiro ano que reponderam à enquete, 21 estão matriculados 

em francês. Deste grupo, 13 já estudaram francês e inglês na escola, enquanto cinco 

estudaram francês, inglês e espanhol e três estudaram inglês, francês e alemão. 

 Quanto aos critérios adotados para a escolha do francês, eles disseram que 

gostam da língua (nove alunos), que é uma oportunidade de aprender vários idiomas e 

que é mais fácil.  

 Os alunos que relacionam a escolha ao afeto escreveram o seguinte: 

 

 

 

 



 

Porque é a que eu mais gosto.  

Porque eu vejo na língua francesa sentimento de prazer inexplicável em 

praticá-la. 

É a que mais me chama atenção, a que mais gosto. 

Porque já faço curso de inglês fora da escola e gosto de francês. 

           Porque eu acho uma língua bonita e queria me aprimorar no francês. 

Porque eu já faço curso de inglês fora do colégio e fazer francês seria 

uma oportunidade de fazer algo a mais.Porque eu gosto de francês. 

Eu gosto de francês. 

Acho francês uma língua muito bonita, porém não acho uma língua fácil. 

Porque eu gosto dela. 

Tabela 16: Representações linguísticas dos alunos de francês- gosto (CAp-UERJ) 

 

 

Dos nove alunos que gostam de francês, dois mencionam que já estudam o inglês 

em cursos livres.  Oito alunos, contudo, relacionam o aprendizado dessa língua ao 

multilinguismo. Eles escrevem: 

 

 

 

 

 

 



Porque eu já estudo inglês fora do colégio. 

Porque eu já falava um pouco e queria aprender mais e saber uma 

terceira língua. 

Porque o conhecimento de mais de uma língua tornou-se muito 

importante na nossa sociedade atual. 

Já sou formado em inglês e quis dar continuidade ao aprendizado da 

língua francesa oferecida pelo colégio. 

Porque já estudo inglês fora da escola e pretendo expandir meu 

conhecimento linguístico estudando francês. 

Por ser a mais cara de estudar fora do colégio, além de que eu faço 

inglês no curso e tenho base em espanhol. 

Optei essa língua pois quase a vida toda estudei inglês e resolvi fazer 

uma alteração. 

Pois era a única língua que não fazia curso. 

Tabela 17: Representações linguísticas dos alunos de francês- oportunidade (CAp-UERJ) 

 

 

Dois alunos disseram que essa língua é mais fácil que as demais e um estudante 

explicou que não pôde optar, que foi sorteado. Eles escreveram o seguinte: 

 

Porque é mais fácil. 

Tinha mais facilidade do que com o inglês. 

Tabela 18: Representações linguísticas dos alunos de francês- facilidade (CAp-UERJ) 

 

 



Desses alunos, nove não  estudam línguas em cursos particulares, 10 aprendem 

inglês em cursos livres e dois aprendem, além do inglês, o espanhol. Podemos perceber, 

portanto, que todos os matriculados em francês, que fazem curso fora da escola, estudam 

a língua inglesa, como demonstra o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 48- Línguas que estudam em cursos livres (CAp- UERJ- Francês) 
 

 

Quando perguntados sobre as línguas que gostariam de aprender, quatro alunos 

dizem que não querem aprender outras línguas. Os outros escrevem: Alemão e italiano 

(2), inglês (3), italiano (1), espanhol (2), francês e espanhol (1), espanhol e alemão (1), 

inglês e espanhol (1), alemão, russo e japonês (1), alemão russo e italiano (2), alemão, 

japonês e grego (1), alemão (1) e espanhol e italiano (1). 

Os alunos que estudam francês podem ser assim representados, quanto às línguas 

que gostariam de aprender: 



 

Gráfico 49- Línguas que cada aluno gostaria de aprender (CAp- UERJ- Francês) 
 

 

Novamente, como ocorreu com alunos de inglês e espanhol, alguns mencionam o 

francês e o inglês, mesmo tendo estudado essas línguas na escola durante anos. Tal 

afirmação pode indicar a insegurança linguística que alguns participantes têm, cuja 

modalidade de língua que produzem não corresponde, segundo eles, ao conhecimento 

propriamente dito de um idioma. 

Quanto à escolha  das línguas que desejam aprender, sem observar o fator 

individual, o gráfico a seguir apresenta a distribuição percentual: 

 



 

Gráfico 50- Línguas que gostariam de aprender (CAp- UERJ- Francês) 

 

 

Para mapear as representações linguísticas, perguntamos aos alunos a língua que 

consideram mais bonita, mais útil, mais fácil e mais difícil. 

Os alunos de espanhol consideram as línguas a seguir como as mais bonitas: 

 

 

Gráfico 51- Língua mais bonita para os alunos de Espanhol (CAp-UERJ) 

 



Como podemos perceber, a mais bonita aparece como o francês, para a maioria 

dos alunos. A segunda a receber esse status é o italiano, seguido do inglês, do espanhol 

e do alemão. Percebemos, novamente, a menção ao “inglês britânico” no que se refere à 

beleza das línguas. 

Os estudantes matriculados em inglês mencionam essas línguas como as mais 

bonitas: 

 

 

 

Gráfico 52- Língua mais bonita para os alunos de Inglês (CAp- UERJ) 
 

 

Diferentemente dos alunos de espanhol, a língua mais bonita para esses 

estudantes é o inglês (31%), e em seguida o italiano (25%), deixando a terceira posição 

para o francês (14%). A língua italiana aparece na segunda posição tanto para os alunos 

de espanhol quanto para os de inglês. 

Os alunos de francês elencam as seguintes línguas como as mais bonitas: 

 



 
Gráfico 53- Língua mais bonita para os alunos de Francês (CAp- UERJ) 

 
 

Como podemos ver, o francês aparece como a mais bonita, semelhantemente à 

posição elencada pelos alunos de espanhol. Em seguida, está o inglês e, então, o italiano. 

 Indiferentemente da disciplina cursada, levando em conta todos os alunos 

participantes, verificamos que o inglês, o francês e o italiano estão sempre nas três 

primeiras posições no que se refere à beleza da língua. 

 Separamos novamente os alunos, de acordo com as disciplinas que cursam, e 

perguntamos qual seria a língua mais útil. Os alunos de espanhol disseram: 

 

  

Gráfico 54- Língua mais útil para os alunos de Espanhol (CAp- UERJ) 



 

 

Como podemos perceber, os alunos consideram o inglês como a língua mais útil, 

apesar de terem escolhido o espanhol para estudar na escola. A língua espanhola, por 

sua vez, não aparece na listagem desses alunos, que mencionam o português, o 

mandarim e o japonês que, somados, representam apenas 12% das escolhas. 

Os alunos de inglês também escolheram a língua inglesa como a mais útil, com o 

percentual equivalente ao dos alunos de espanhol. A diferença aqui é o fato de alguns 

alunos não responderem e de ninguém se referir ao português: 

 

 

Gráfico 55- Língua mais útil para os alunos de Inglês (CAp- UERJ) 
 

 

Os alunos de francês mencionaram apenas o inglês e o português, mas fizeram 

uma distinção entre o inglês britânico e americano. Alguns se referiram apenas ao inglês 

americano como língua útil. 

 



 

Gráfico 56- Língua mais útil para os alunos de Francês (CAp- UERJ) 
 

Observando os três gráficos sobre o critério de utilidade, constatamos que os 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio  consideram o inglês a língua mais útil, 

indiferentemente das línguas que optaram por estudar. Seguindo essa língua, aparecem o 

português e o mandarim, apenas. As línguas francesa e espanhola, que são disciplinas 

regulares da escola, não aparecem nesse tópico. 

Quanto à facilidade, os alunos de espanhol mencionaram três línguas: espanhol, 

inglês e português:  

 

 

Gráfico 57- Língua mais fácil para os alunos de Espanhol (CAp-UERJ) 



 

A maioria dos estudantes considera o espanhol a língua mais fácil (53%), seguido 

do inglês e do português. Os alunos de inglês, no entanto, mencionam as mesmas 

línguas, além do francês, porém diferem dos alunos de espanhol na percentagem: 

 

 

Gráfico 58- Língua mais fácil para os alunos de Inglês (CAp- UERJ) 
 

 

Para esses estudantes, o inglês é a língua mais fácil (64%), seguida do espanhol, 

português e francês. No entanto, para o grupo de francês, aparecem apenas o inglês, o 

espanhol e o português, o inglês com 43%, em seguida o espanhol com 33% e o 

português com 24%: 

 



 

Gráfico 59- Língua mais fácil para os alunos de Francês (CAp- UERJ) 
 

É possível constatar que, no critério de facilidade, os alunos levam em conta a 

familiaridade com as línguas. A representação da língua fácil está relacionada com o grau 

de familiaridade que o indivíduo tem com a mesma.  

Podemos observar este dado pelo fato de os alunos de espanhol afirmarem, na 

maioria, que esta é a língua mais fácil enquanto os alunos de inglês e francês atribuem 

este status à língua inglesa.  Vale lembrar que grande parte dos alunos de francês fez a 

opção por essa disciplina por ser fluente em inglês ou ter terminado cursos livres nesta 

língua. 

No que se refere à dificuldade, os alunos de espanhol mencionaram as seguintes 

línguas: 

 

 



 

Gráfico 60- Língua mais difícil para os alunos de Espanhol (CAp- UERJ) 
 

O gráfico mostra que, para eles, as línguas mais difíceis são o português, o 

francês, o alemão, o inglês e o japonês. Um fato interessante é que, neste ponto, a 

relação entre a representação e a familiaridade não é tão evidente quanto se pode 

perceber no critério “língua mais fácil”, já que todos os alunos de espanhol são falantes 

nativos de português e, no entanto, a maioria acredita que essa seja a língua mais difícil. 

Os alunos de inglês mencionaram as seguintes línguas: 

 

 

Gráfico 61- Língua mais difícil para os alunos de Inglês (CAp-UERJ) 
 



 

Para eles, as línguas mais difíceis são o francês, o alemão, o russo, o mandarim e 

o japonês. Semelhantemente ao que ocorre com os dados do gráfico anterior, todos os 

alunos em questão já estudaram a língua francesa durante o segundo segmento do 

Ensino Fundamental. No entanto, é esta língua que aparece como a mais difícil para o 

grupo. 

Os alunos de francês se diferem das outras duas turmas por não fazerem muitas 

referências às línguas estudadas. Vejamos os dados:  

 

 

Gráfico 62- Língua mais difícil para os alunos de Francês (CAp-UERJ) 

 

 

Para esses estudantes, as línguas mais difíceis são o japonês, o alemão e o 

mandarim. Nenhum desses idiomas é oferecido em caráter regular na instituição, 

portanto, esse grupo não demonstra evidências de que a familiaridade com a língua tenha 

influenciado a atribuição de status de “língua mais difícil”. 

Perguntou-se aos alunos, indistintamente, quais eram as línguas faladas no Brasil, 

e eles responderam com o seguinte dado: 



 

Gráfico 63- Línguas faladas no Brasil (CAp-UERJ) 
 

 

Analisando-se o gráfico acima, verificamos que a maioria dos estudantes do 

primeiro ano menciona o inglês e, em seguida, o espanhol e línguas indígenas. A menção 

ao tupi-guarani pode revelar a representação linguística que algumas pessoas agregam 

aos índios: aquela de tribos do descobrimento, que falam línguas do tronco tupi-guarani, 

vienciando uma cultura paralela e distante da realidade das grandes cidades. 

O fato de alunos mencionarem o guarani pode não estar relacionado à política 

linguística que elegeu esta língua como uma das oficiais do Paraguai, juntamente ao 

castelhano, mas à mesma representação do índio do descobrimento, uma alusão ao 

tronco linguístico tupi-guarani. 

A referência ao mandarim, apesar de pouco significativa, destoa das 

representações mais comuns das línguas faladas no Brasil. Essa menção pode estar 

relacionada à representação linguística do mandarim como promessa de língua mundial. 

Se analisarmos as línguas mencionadas por aluno, individualmente, teremos: 



 

Gráfico 64- Línguas faladas no Brasil por resposta de aluno (CAp-UERJ) 
 

 

Esse gráfico salienta a representação linguística de que, no Brasil, só se fala o 

português, pois percebemos que a  resposta “nenhuma” foi a que mais apareceu. Tal fato 

dialoga com o mito da homogeneidade linguística, a ideia de que falamos apenas uma 

língua no país.  

Os dados dos informantes demonstram que essa representação ainda é forte, 

apesar do discurso da globalização que eles mesmos aderem. Quando perguntados 

sobre as línguas que são faladas no Brasil, além do português, muitos afirmam que 

“nenhuma” ou “línguas indígenas”, “tupi”, e uma minoria se refere às línguas de fronteira.  

Alguns que apontaram o inglês o fizeram em referência à globalização, abrindo 

mão do fato de ser também uma língua de fronteira. Dentre os alunos que acreditam se 

falar mais de uma língua no Brasil, a maioria escreveu que se fala o inglês e, em seguida, 

“línguas indígenas”. Um número expressivo de alunos mencionou o inglês e o espanhol. 

Se, para o espanhol, fica evidente a relação do uso da língua com a fronteira 

geográfica com países que utilizam-no oficialmente, para o inglês, não podemos afirmar 

se o uso dessa língua é decorrente da fronteira com a Guiana ou da aprendizagem 

massiva como língua estrangeira de grande utilidade no mundo.  



Algumas afirmações expressam as representações mencionadas: quanto às 

línguas indígenas, lemos “língua de índio”, “dialetos indígenas” , “diversos, inclusive 

línguas indígenas” , “idiomas de índios em várias tribos”, “língua típica dos indígenas”, 

“tupiniquim” e “línguas indígenas e o português é diferente em cada região e estado do 

Brasil”. 

No que se refere à homogeneidade linguística, eles escrevem que “não tem outras 

oficiais”, “basicamente todas, apesar de não serem predominantes”, “várias pessoas 

aprendem diversas línguas”, “nenhuma em evidência como o português”, “oficialmente, o 

português, apenas”, “várias, já que aqui há pessoas de diferentes lugares” e “oficialmente, 

nenhuma”. 

As falas acima trazem a representação que algumas pessoas possuem acerca da 

língua portuguesa. Para elas, as outras línguas são faladas no Brasil apenas em caráter 

de língua estrangeira, já que há pessoas de diferentes lugares no país e que as pessoas 

aprendem outras línguas. No entanto, língua materna e língua oficial são status exclusivos 

do português. 

Quanto à língua inglesa, podemos perceber que ela surge  como ferramenta de 

comunicação, mas não em decorrência de fronteiras. Observamos nas respostas que, 

além do português, “oficialmente nenhuma outra, mas o inglês é muito utilizado” e que 

falamos o “inglês e um leve portunhol” 

Perguntamos aos alunos que línguas são faladas na América do Sul, e eles 

responderam que: 

 



 

Gráfico 65- Línguas faladas na América do Sul (CAp-UERJ) 

 

 

Segundo as informações acima, são faladas na América do Sul as seguintes 

línguas: espanhol, português, francês e inglês, principalmente. Em seguida, aparecem, 

com o mesmo percentual, o tupi-guarani, o holandês, o castelhano e línguas indígenas. 

Verificamos uma distinção entre espanhol e castelhano e entre tupi-guarani e 

línguas indígenas. Quando olhamos o que responderam individualmente, podemos 

perceber os agrupamentos das línguas que os alunos fazem, segundo a representação do 

que seja a América do Sul: 

 

Gráfico 66- Línguas faladas na América do Sul por resposta de aluno (CAp-UERJ) 

 

 



 A maioria dos alunos respondeu que são faladas três línguas: espanhol, francês e 

português. Um número significativo deles respondeu apenas português e espanhol e um 

terceiro grupo respondeu que é falado apenas o espanhol. 

O conhecimento acerca da língua francesa na América do Sul pode se dever ao 

estudo da francofonia na disciplina regular de francês, que todos os alunos cursaram, 

obrigatoriamente. 

Os alunos que mencionaram apenas o espanhol, o fizeram pensando em línguas 

que não fossem o português. Poucos alunos mencionaram o holandês ou o inglês e os 

que pensaram nas línguas indígenas só as nomearam por tupi-guarani. 

Com o critério da utilidade em mente, perguntamos aos alunos, em grupos 

separados segundo as línguas que estudam atualmente na escola (espanhol, inglês ou 

francês), quais línguas eles usam em diferentes situações do dia-a-dia, como uso de 

redes sociais, pesquisas de escola, viagens e entretenimento (ouvir música, assistir à 

televisão). 

Os alunos de espanhol disseram que se utilizam das seguintes línguas para se 

conectarem às redes sociais: 

 

Gráfico 67- Línguas usadas nas Redes Sociais (CAp-UERJ- Espanhol) 

 

 



Essses alunos utilizam preferencialmente o inglês e, em seguida, o português e o 

espanhol. É importante salientar que esses sítios de relacionamento estavam disponíveis, 

inicialmente, apenas em inglês. 

Para realizarem pesquisas escolares, os alunos utilizam as seguintes línguas: 

 

 

Gráfico 68- Línguas usadas em pesquisas escolares (CAp-UERJ- Espanhol) 

 

A maioria utiliza o português e alguns alunos lançam mão dos conhecimentos de 

língua inglesa. Utilizamos o Barômetro Calvet das línguas no mundo para calcular  o peso 

das línguas quando conjugados os seguintes fatores: índice de penetração na internet, 

números de artigos na Wikipédia, prêmio nobel de literatura e traduções, tanto língua-

fonte quanto língua-alvo.  

Deste cálculo, conferimos que o inglês é o primeiro da listagem, o que pode 

corresponder ao fato de os alunos utilizarem, em pesquisas escolares, além da sua língua 

materna, o inglês. 

Para assistirem a programas de televisão, os alunos de espanhol declaram utilizar 

as seguintes línguas: 

 

 



 

Gráfico 69- Línguas usadas para assistir televisão (CAp-UERJ- Espanhol) 
 

 

A maioria dos alunos em questão utiliza apenas o português (49%), enquanto que 

30% utilizam, além do português, o inglês e 15% usam apenas o inglês. Mais da metade 

dos estudantes de espanhol, portanto, utilizam o inglês para assistir a programas de 

televisão, enquanto que apenas 6% utilizam a língua que aprendem na escola. 

Para ouvir música, o mesmo grupo afirma utilizar as seguintes línguas: 

 

 

Gráfico 70- Línguas usadas para ouvir música (CAp-UERJ- Espanhol) 
 



 

A maioria dos estudantes faz menção ao inglês (93%), apesar de 41% 

mencionarem exclusivamente essa língua. Além do inglês e do português, que 

apresentam grande destaque, outras línguas são utilizadas para ouvir música. São elas o 

francês, o italiano e o espanhol. 

Para viajar, os alunos matriculados em espanhol, 34 participantes da pesquisa, 

relacionam as línguas conforme o gráfico abaixo:  

 

 

Gráfico 71- Línguas usadas durante viagens (CAp-UERJ- Espanhol) 
 

 

Podemos ver que a maioria utiliza o inglês (75%), seja exclusivamente (36%), seja 

ao lado do francês (25%) ou junto ao português (36%). 

Analisamos esse dado calculando três fatores do Barômetro Calvet: o índice de 

desenvolvimento humano, a taxa de fecundidade e o número de locutores.  O resultado é 

o inglês no segundo lugar da lista, atrás do mandarim. O francês aparece em quinto lugar 

e o português na décima sétima colocação. 

Tendo em vista esses fatores e o número aproximado de línguas no mundo, 

podemos concluir que a motivação para o uso dessas pode não ser exclusivamente a de 



viajar para uma localidade em que essas línguas sejam oficiais, mas pode ser também 

pelo fato de essas três possuírem grande número de locutores. 

Para se comunicarem com familiares e amigos, os alunos de espanhol utilizam as 

seguintes línguas: 

 

 

Gráfico 72-Línguas usadas entre familiares e amigos (CAp-UERJ- Espanhol) 
 

 

O gráfico mostra que a maioria dos estudantes se relaciona com familiares e 

amigos apenas em português (85%), o que é evidente, visto que são brasileiros e falantes 

nativos da língua. 

Alguns estudantes (12%), além do português utilizam o inglês, enquanto uma 

minoria (3%) acrescenta ao português o uso do espanhol. As mesmas perguntas foram 

feitas aos alunos de inglês, e, quanto às línguas que utilizam nas redes sociais, eles 

apontaram: 

 



 

Gráfico 73- Línguas usadas nas Redes Sociais (CAp-UERJ- Inglês) 
 

Observando o gráfico, constatamos que 81% dos alunos utilizam o português para 

acessar redes sociais, tais quais facebook, orkut, twitter e Badoo, apesar de 42% 

utilizarem exclusivamente essa língua. 

Quanto ao uso do inglês, a língua corresponde a 58%, embora apenas 19% a 

utilizem com exclusividade. Como mencionado anteriormente, todas essas redes estavam 

disponíveis, inicialmente, apenas em inglês. Para realizarem pesquisas escolares, o grupo 

aponta as seguintes línguas: 

 

 

Gráfico 74- Línguas usadas em pesquisas escolares (CAp-UERJ- Inglês) 
 



 

Como podemos observar, a maioria utiliza exclusivamente o português,  embora 

um pequeno grupo, equivalente a 8%, lance mão da língua inglesa.  

Se, para realizar as pesquisas escolares, os alunos utilizam apenas duas línguas, 

para assistir a programas de televisão, a diversidade linguística é mais notável: 

 

 

Gráfico 75- Línguas usadas para assistir televisão (CAp-UERJ- Inglês) 

 

A maioria dos estudantes utiliza tanto o português quanto o inglês para assistir a 

programas de televisão, equivalente a 36%. No entanto, 28% dos estudantes usam 

apenas o inglês  e 3% utilizam a língua junto à japonesa, o que significa que 67% deles 

assistem a programas na língua inglesa. 

Um número expressivo de alunos assistem à televisão exclusivamente em 

português (33%) e um pequeno grupo, referente a 3% deles, utiliza o inglês e o japonês.  

Os alunos que utilizam o japonês fazem menção ao mangá, ao anime e outros 

estilos de desenhos originalmente japoneses. Foi perguntado, igualmente aos alunos de 

espanhol, que línguas eles utilizam para ouvir músicas. Eles responderam: 

 



 

 

Gráfico 76- Línguas usadas para ouvir música (CAp-UERJ- Inglês) 
 

 

 

É possível perceber que a maioria deles ouve músicas em inglês. Dentre eles, 59% 

o fazem exclusivamente, ao passo que 19% compartilham essa língua com o português e 

5% agregam às duas o espanhol, o francês ou o italiano.  

Somando esses dados, temos que 83% dos estudantes de inglês usam seus 

conhecimentos nessa língua específica para a tarefa em questão. 

Enquanto que nas outras atividades o português se sobressai como língua de 

utilização exclusiva ou agregada ao uso de outras, neste tópico, a língua portuguesa 

representa apenas 3%. Ou seja, 3% dos alunos de inglês utilizam o português como única 

língua para ouvir músicas. 

Para viajar, esses estudantes utilizam as línguas de acordo com o gráfico seguinte:  

 

 



 

Gráfico 77- Línguas usadas durante viagens (CAp-UERJ- Inglês) 
 

 

 

Podemos perceber que a maioria dos alunos se comunica em português durante as 

viagens, sendo que 33% utilizam essa língua exclusivamente, 25% utilizam também o 

inglês e 31%, além do português, se comunicam em espanhol. 

Um número significativo de estudantes utiliza o inglês para viajar, 31% deles se 

comunicam apenas nesta língua quando viajam. No entanto, 25% também utilizam o 

português, 5% se comunicam também em espanhol e 3% em francês. 

Esse dado se relaciona diretamente com a difusão dessas línguas no mundo, já 

que a Inglaterra, a Espanha e a França formaram colônias político-econômicas em 

diferentes continentes, como explica o professor Salikoko Mufwene, no vídeo em que 

comenta o seu projeto intitulado Ecological approach to language evolution, disponível na 

internet. 

Perguntamos, ainda, que línguas os alunos de inglês utilizam para conversas entre 

familiares e amigos, e o resultado foi o que segue: 

 

 



 

Gráfico 78- Línguas usadas entre familiares e amigos (CAp-UERJ- Inglês) 
 

 

A maioria dos estudantes, 86% deles, utiliza apenas o português, enquanto que 

3%, além dessa língua, utilizam o espanhol e 11%, além do português, utilizam o inglês.  

O fato de todos os alunos falarem português com amigos e familiares, de certo 

modo, era previsto de acordo com a análise do seu perfil social, onde foi constatado que 

todos são brasileiros e apenas uma minoria é filha de pai ou de mãe estrangeiros. 

Finalmente, perguntamos aos alunos de francês que línguas eles utilizavam nas 

mesmas situações analisadas acima, tanto com alunos de espanhol, como alunos de 

inglês. 

Para acessar as redes sociais, os estudantes matriculados em francês utilizam as 

línguas a seguir: 

 

 



 

Gráfico 79- Línguas usadas nas Redes Sociais (CAp-UERJ- Francês) 
 

 

O gráfico demonstra que a maioria dos alunos, 59%, utiliza o português e o inglês, 

enquanto 18% utilizam exclusivamente o inglês e 23% usam exclusivamente o português. 

Não houve menção à língua francesa. Esse fato pode ser justificado pela função 

das redes sociais, pelos estudantes não adicionarem à lista de amigos indivíduos falantes 

de francês. Como foi comentado anteriormente, todos eles estudaram inglês durante o 

Ensino Fundamental.  

No entanto, para efetuar pesquisas escolares, a diversidade linguística é um pouco 

maior: 

 

 



 

Gráfico 80-Línguas usadas em pesquisas escolares (CAp-UERJ- Francês) 
 

 

Semelhantemente aos alunos de espanhol e de inglês, os participantes da 

pesquisa em questão utilizam, preferencialmente, o português para pesquisar assuntos 

escolares. Destes, 77% o fazem exclusivamente em português, ao passo que 14% 

também utilizam o inglês, 4% acrescentam às duas o espanhol e 5% agregam ao 

português e ao inglês a língua francesa. 

Cabe lembrar que o inglês é a primeira língua da listagem do Barômetro Calvet 

quando levados em conta a Wikipédia, as traduções língua-fonte e língua-alvo e o prêmio 

nobel de literatura, o que pode explicar o fato de alunos de francês utilizarem mais a 

língua inglesa para a realização dessa tarefa. 

Para assistir a programas na televisão, esse grupo utiliza as seguintes línguas: 

 

 



 

Gráfico 81- Línguas usadas para assistir televisão (CAp-UERJ- Francês) 
 

 

Como podemos perceber, metade dos estudantes utiliza tanto o inglês quanto o 

português para ver televisão. No entanto, 27% dos alunos utilizam apenas o inglês e 9% 

apenas o português. O uso do francês corresponde a 14%, sendo que apenas 5% utilizam 

exclusivamente essa língua. 

Para ouvir música, os dados dos alunos estão relacionados no próximo gráfico: 

 

Gráfico 82- Línguas usadas para ouvir música (CAp-UERJ- Francês) 
 

 



O inglês, novamente, corresponde ao uso da maioria: 38% dos alunos o fazem com 

exclusividade, enquanto que 24% acrescentam o uso do português. 14% deles, além 

dessas duas línguas, usam o francês e 9%, além das três línguas, usam o espanhol. Um 

pequeno grupo, 5%, mencionam o japonês e, do mesmo modo que os alunos de inglês, 

fazem referência aos animes e aos mangás japoneses. 

Para realizar viagens, esse grupo utiliza, preferencialmente, o inglês, 

diferentemente dos outros grupos, que usam mais o português. Do total, 42% usam 

exclusivamente o inglês, enquanto 32% também utilizam o português.  

O equivalente a 11% dos estudantes utiliza apenas o português e 10% utilizam, 

além do português e do inglês, o espanhol. O percentual de 5%, além de português e 

inglês, utiliza o francês em viagens. O gráfico a seguir ilustra estes dados: 

 

 

Gráfico 83- Línguas usadas durante viagens (CAp-UERJ- Francês) 
 

 

Perguntamos igualmente quais línguas são utilizadas na interação com familiares e 

amigos e eles responderam que: 

 

 



 

Gráfico 84- Línguas usadas entre familiares e amigos (CAp-UERJ- Francês) 
 

Podemos perceber que, como nos outros grupos, há a predominância da língua 

portuguesa, 82% dos participantesa utilizam, exclusivamente, e 14% a utilizam junto ao 

inglês. Mas a diferença, nesse caso, é que 4% desse grupo, além do português, também 

se comunica em francês, o que não ocorre com os alunos das outras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

Após a aplicação da enquete sociolinguística, alguns dados foram comparados aos 

do Barômetro Calvet das Línguas, que mede o peso de acordo com diversos fatores, tais 

quais tradução- língua fonte, tradução língua-alvo, prêmio Nobel de literatura entre outros. 

Os dados foram analisados de acordo com as representações linguísticas que o grupo de 

alunos investigado agrega às LEs ensinadas no contexto escolar. 

As visitas nos dois colégios e a análise da enquete nos permitiram verificar a 

existência de uma oferta de línguas para inscrição regular que é diferente em cada CAp. O 

colégio da UFRJ oferece dois idiomas: inglês e francês. Tal fato se mostra contrário à lei 

federal de 2005, que torna obrigatória a oferta da língua espanhola no Ensino Médio. Apesar 

de se tratar de uma instituição da esfera pública, o colégio não se adequou à lei. 

Diferentemente do CAp-UFRJ, o colégio da UERJ oferece, além de inglês e francês, o 

espanhol. Nesta última, há ainda a oferta de ensino de LEs em caráter de oficina. 

As diferenças entre as disciplinas oferecidas são algumas das peculiaridades de cada 

instituição. Outro ponto divergente é a proporção de alunos distribuída por zonas da cidade 

do Rio de Janeiro: verificamos que a maioria dos estudantes do CAp-UFRJ reside na Zona 

Sul da cidade, região que conota poder econômico, valorização cultural e social.  

Os alunos do CAp-UERJ concentram-se na Zona Norte, região de diversidade 

econômica, cultural e social, já que alguns bairros são tradicionalmente valorizados, como 

Grajaú e Tijuca, apesar de dividirem o território geográfico com diversas comunidades que 

sofreram o processo de favelização,  que, com crescimento desordenado, favoreceu a 

violência e outras questões sociais que podem operar diferenças significativas quanto ao 

acesso à educação e aos bens culturais.     

Essa diferença pode estar relacionada ao fato de os próprios colégios se situarem 

nessas zonas: o CAp-UFRJ na Zona Sul e o CAp-UERJ na Zona Norte. 



A partir da leitura do referencial teórico e da aplicação da enquete sociolinguística, 

analisou-se os corpora obtidos nas duas instituições, e, assim, voltamos às questões de 

pesquisa. 

Para a pergunta sobre o status que os alunos atribuem às línguas estrangeiras 

oferecidas pelas escolas, o inglês recebeu, em ambas as escolas, o de língua global, do 

mercado de trabalho, das viagens, das redes sociais e da música.  

Para a maioria, o seu aprendizado é primordial para o sucesso no mundo 

contemporâneo. Um pré-requisito básico para a escolha de outra LE oferecida pela escola 

é, de acordo com a fala desses estudantes, um conhecimento sólido da língua inglesa.  

Esse mesmo conhecimento sólido da língua inglesa também determina que muitos 

alunos optem por estudá-la: para se concentrarem em outras disciplinas que consideram 

requerer mais dedicação. Eles já dominam a língua e, assim, podem se dedicar às 

matérias que sentem mais dificuldades de aprendizagem. Vemos nessa justificativa a 

comprovação do caráter utilitário diante de uma escolha linguística, como discutimos no 

início dessa dissertação. 

No CAp-UFRJ, onde há ingressos de alunos novos no primeiro ano do Ensino 

Médio, todos os que entraram na escola nesse período foram direcionados para o inglês, 

sem possibilidade de escolher o francês, que é ensinado desde o segundo segmento do 

Ensino Fundamental. Ainda assim, a maioria deles relatou que, se pudesse escolher, 

optaria pelo inglês. 

Aparentemente, a proposta dessa escola denota uma representação 

sociolinguística, por parte da instituição, que antevê a falta de pré-requisitos básicos dos 

alunos ingressantes para acompanharem o curso de francês. 

Poucos alunos, de inglês, dos colégios investigados, mencionaram o afeto ao 

idioma, o sentimento do belo, a motivação da aprendizagem pelo gosto. Tal fato, no 

entanto, foi bem diferente ao olharmos para os alunos de francês. 

Os participantes que escolheram a língua francesa já a estudaram durante o 

Ensino Fundamental, assim como a língua inglesa, obrigatoriamente, em ambos os 

Colégios de Aplicação. 



Ao escolherem o francês, esses estudantes conferem ao idioma um status de 

língua mais bonita, e afirmam aprender por gosto e até mesmo por paixão. 

Percebemos, em alguns casos, o sentimento de dever cumprido quanto ao domínio 

do inglês e, assim, a justificativa para aprender uma língua por prazer. Além dessa, eles 

justificam a escolha pelo francês como uma oportunidade de aprender uma língua cuja 

oferta não seja tão frequente, em cursos livres, quanto o inglês ou espanhol. Há também 

a questão econômica, uma vez que os cursos de francês, mais reconhecidos, estejam 

acima do poder aquisitivo da maioria.  

Há alguns alunos que afirmam estudar o francês por causa de pressão da família. 

Essa afirmação aponta para o status que o francês tem para os pais dos estudantes: uma 

representação de língua da cultura, da arte, da literatura. 

Quanto ao status do espanhol, percebemos que a maioria dos alunos compartilha a 

representação de língua fácil de aprender e alguns também mencionam a sua beleza. 

Os alunos do CAp-UERJ que optaram pelo espanhol (no CAp-UFRJ essa língua 

não é oferecida) justificam a escolha por diferentes motivações: língua do Exame 

Nacional do Ensino Médio, língua mais parecida com o português e, portanto, mais fácil, 

ou ainda uma terceira língua para aprender e colocar no currículo, posto que já tiveram 

contato com inglês e francês durante quatro anos.  

De certa forma, o espanhol compartilha com o inglês o aspecto utilitário, já que os 

alunos interessados em aprendê-lo o fazem pensando em uma aplicação imediata de uso, 

seja aumentar o coeficiente de rendimento ou até mesmo visando a concursos futuros. 

Faz-se necessário recordar que a língua francesa foi retirada do ENEM em 2009. 

Perguntamos qual seria o peso das políticas linguísticas vigentes nesse processo 

de escolha de línguas estrangeiras para os alunos aprenderem na escola. A resposta é 

que as políticas linguísticas têm peso na motivação dos estudantes em escolher este ou 

aquele idioma. Observamos que, em relação ao espanhol, a escolha se dá no âmbito da 

política linguística implementada no Mercosul, que favorece o aprendizado dessa língua 

em contexto escolar no Brasil. 

Os alunos têm consciência, por exemplo, de que o espanhol tornou-se de oferta 

obrigatória para o Ensino Médio, mas esse conhecimento não compreende 

necessariamente as relações internacionais, os interesses dos Estados, os acordos 



firmados e quais razões, na prática, determinariam a planificação dessa política. Contudo, 

eles convivem com o fato de que o conhecimento dessa língua pode fazer parte do 

conjunto de requisitos necessários para o acesso à universidade.  

Neste ponto, voltamos ao questionamento de Leffa (1999, p. 14) sobre o ensino de 

línguas no país: não sabemos se estudamos uma língua para servir ao nosso país ou se 

para servir ao interesse dos outros.  

Diante disso, a utilidade imediata do domínio de uma língua parece ser um critério 

palpável e coerente para esses estudantes, seja para entretenimento, como ouvir música, 

ver televisão, para acessar redes sociais, seja pensando na carreira profissional e, assim, 

no Enem, a justificativa do uso da língua aparece com evidência.  

Enfim, a definição de utilidade pode variar entre os participantes da pesquisa, mas 

é esta que, em geral, determina a escolha dos estudantes e não a consciência de 

planificação de políticas linguísticas para eles aprovadas.  

No estudo em questão, observamos que muitos alunos optam por aprender o 

francês porque já conhecem o inglês suficientemente para a necessidade de pertencer a 

uma sociedade globalizada e não por imputarem a essa língua adjetivos que evocam a 

importância de aprendê-la, como a tradição, a arte, a literatura, a beleza e o grau de 

dificuldade morfossintático. 

Encontramos, ainda, na fala de alguns alunos, o sentimento do belo em relação ao 

inglês britânico, sendo tratado como outra língua, diferente do americano. Esta reflexão 

seria da ordem da pronúncia, influenciando apenas alguns níveis, ou da ordem global, 

uma vez que age nas línguas juntamente com a sociopolítica? 

O que podemos concluir, no âmbito dos dados que obtivemos e analisamos, é que 

nos parece de grande relevância repensar a prática pedagógica para o ensino de línguas 

estrangeiras tendo em mente as representações linguísticas que os aprendizes trazem 

consigo e que formam continuamente a partir de contatos com diferentes línguas. 

Conhecendo a representação linguística dos alunos, poderemos agir sobre elas, 

pensando nas políticas públicas que favorecerão o ensino desta ou daquela língua e 

contribuir, assim, para a sua planificação, para a prática efetiva dessas leis. 



Quando o governo estabelece leis que não vão ao encontro das representações 

linguísticas do povo, elas podem fracassar. Calvet (2000) escreve a respeito de um 

episódio que ocorreu na Guiné, em 1984, cuja população se organizara para retornar ao 

ensino do francês na escola, após o falecimento do presidente que estabeleceu o ensino 

de línguas nacionais em substituição à francesa:  

 

C'est-à-dire que la population ne comprenait pas pourquoi le gouvernement avait 
lancé cette réforme, pourquoi on voulait enseigner aux élèves dans certaines 
langues nationales, pourquoi on voulait former les adultes dans ces mêmes 
langues, pourquoi on abandonnait l'enseignement en français.11 (CALVET: 2000, 
p. 185) 

 

Na Guiné, na referida época, a população não entendia as razões das políticas 

linguísticas e, não concordando com elas, se organizou para modificá-las. Podemos 

perceber que a aceitação da população pode estar associada ao entendimento das 

razões para essas políticas. Nem sempre, os interesses dos governantes se assemelham 

aos interesses da população. 

Para os estudantes da nossa pesquisa, não é muito claro o critério que determina a 

oferta das línguas que devem estudar, e não é claro também se os interesses dos 

governantes se assemelham aos dos alunos, o que, em algum momento, pode causar 

algum tipo de fracasso na aprendizagem escolar.  

Possivelmente, há uma relação entre a representação linguística que os alunos têm 

a respeito das línguas estrangeiras que estudam e o seu rendimento escolar. No entanto, 

analisar tais questões extrapolaria os limites dessa pesquisa, pois demandaria mais 

tempo para analisar conceitos, notas nas avaliações e a própria conceituação de 

rendimento escolar. 

O que investigamos nessa dissertação é se há uma ligação fundamental entre a 

representação que os alunos formam sobre as línguas estrangeiras e a opção que fazem 

na escola. O trabalho foi importante porque apontou a necessidade de pesquisas futuras 

que contemplem as políticas linguísticas para a educação nacional e que também 

                                                 
11

 Tradução da citação: Isso significa que a população não compreendia porque o governo lançou esta reforma, porque 

queria ensinar os alunos em certas línguas nacionais, porque queria formar os adultos nessas mesmas línguas, porque se 

abandonava o ensino do francês. (Tradução minha) 



observem as representações linguísticas dos sujeitos envolvidos: alunos, professores e 

familiares. 

Essa pesquisa é relevante porque os dados nos mostram a influência da 

representação linguística dos pais dos alunos na escolha das línguas estrangeiras que 

aprendem na escola. Em alguns casos, os pais não só influenciam os seus filhos, mas os 

direcionam para certos idiomas, obrigatoriamente. 

Embora seja uma análise preliminar sobre a situação linguística em um contexto 

escolar, urbano e público, o que observamos é que os alunos determinam suas escolhas 

a respeito da aprendizagem de uma língua estrangeira com base no seu conceito de 

utilidade: aprendem o idioma para fazer o que consideram útil, seja para uma carreira 

profissional promissora, seja para status social, ou simplesmente para ouvir uma música 

e, entendendo o que se diz, poder cantá-la.  

O resultado dessa pesquisa aponta para os critérios de uso e utilidade das LEs nas 

escolhas dos estudantes dos colégios analisados. No caso do uso, o inglês é a língua 

predominante. Quanto à utilidade, essa língua divide esse status com o espanhol, ficando 

o francês com o status predominante de língua mais bela. 

Podemos dizer que essa reflexão acerca da representação linguística de alunos de 

Ensino Médio, aliada ao construto ideológico em que alicerçam a definição de utilidade, 

imediata ou futura, torna-se a principal contribuição de nossa dissertação.  
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ANEXO I- Enquete sociolinguística 

Alunos do 1º Ano do Ensino Médio dos CAp 
Escola: ________________________ 
Sexo:           M( )                          F ( ) 
Idade: __________________ 

Nacionalidade 
Do aluno __________________________ 
Do pai do aluno _________________________ 
Da mãe do aluno _________________________ 
 

Naturalidade 
Do aluno _______________________ 
Do pai do aluno:_________________________ 
Da mãe do aluno: _________________________ 
 
Bairro onde mora:_________________________ 

 
1. Quais línguas estrangeiras você estudou na escola? 

 
(  ) alemão       (  ) espanhol         (  ) francês       (  ) inglês   (  ) italiano       (  ) outras:  
 

2. Quais línguas estrangeiras você estuda atualmente na escola?  

 
(  ) alemão       (  ) espanhol         (  ) francês       (  ) inglês   (  ) italiano       (  ) outras:  
 

3. Por que você optou por essa língua estrangeira no Ensino Médio? 

 
4. Você estuda alguma língua estrangeira fora da escola? Qual?  

 
5. Você gostaria de aprender outras línguas estrangeiras? quais?  

 
6. Qual língua você acha mais bonita? _________________ 

 
7. Qual língua você acha mais útil?  ___________________ 

 
8. Qual língua você acha mais fácil? ___________________ 

 
9. Qual língua você acha mais difícil? __________________ 

 
10.  Além do português, quais línguas são faladas no Brasil? _________________ 

11.  Que línguas são faladas na América do Sul? ______________________ 

12.  Que idiomas você costuma utilizar nas seguintes situações: 
- redes sociais: ______________________ 
- pesquisas escolares:____________________ 
- programas de TV: ____________________________ 
- ouvir música:__________________________ 
- viagens:______________________________ 
- entre familiares e amigos:________________ 
 
 



ANEXO II- Mapa da localização dos Colégios de Aplicação 
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