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O QUE SÃO PAISAGENS LINGUÍSTICAS?

Com base no que sabemos sobre as PLs, o desenvolvimento
e implementação de abordagens e materiais relevantes no 
projeto LoCALL, bem como as experiências e reflexões dos 
professores sobre os mesmos, elaborámos um conjunto de 
sugestões sobre a integração da PL em contextos de
aprendizagem de línguas (estrangeiras) e de formação 
de professores. Reiteramos, mais uma vez, que estas 
orientações devem ser lidas como sugestões que podem ser
continuamente expandidas e adaptadas a contextos
novos e em mudança.

As paisagens linguísticas são o conjunto 
de pistas linguísticas, semióticas e 
sensoriais em espaços públicos e 
privados. A paisagem linguística pode 
informar-nos, por exemplo, sobre a 
composição linguística de uma dada
sociedade ou espaço, sobre as 
dinâmicas e hierarquias de poder entre 
línguas e sobre quem as produz e 
consome.



6.1 Para Decisores Políticos

— Permitir e encorajar o recurso 
a abordagens interdisciplinares 
na aprendizagem de línguas e no 
desenvolvimento da consciência 
linguística, integrando no currículo, por 
exemplo, temas e questões históricas, 
geográficas, matemáticas ou políticas;  

— Integrar as dimensões espaciais da 
aprendizagem de línguas no currículo 
através da exploração da PL no meio 
envolvente;  

— Integrar questões relacionadas com o 
desenvolvimento sustentável, cidadania 
global e capacidades de literacia crítica 
no currículo, para preparar o caminho 
para a integração das PLs como recursos 
em programas de educação em línguas e 
de formação de professores;  
 
— Adaptar uma abordagem de agência 
social à aula de línguas estrangeiras, 
encorajando a promoção da consciência 
linguística crítica da língua enquanto 
ferramenta para alcançar a justiça social. 



6.2 Para formadores de Professores

— Promover, entre os professores 
em formação, atitudes positivas em 
relação a pedagogias multilingues, 
desenvolvendo a sua motivação para se 
envolverem com elas a um nível empírico; 
isto pode ser conseguido tornando os 
futuros professores conscientes das 
oportunidades de ensino, dos benefícios 
para a aprendizagem, mas também das 
dificuldades que podem ser encontradas 
na sua implementação; 

— Promover uma perspetiva abrangente 
da aprendizagem e do ensino de 
línguas nos programas de formação 
de professores, levando os futuros 
professores a refletir sobre as dimensões 
ética e política das suas práticas; 

— Promover uma visão ecológica das 
línguas que ligue o multilinguismo 
societal aos indivíduos/aprendentes 
plurilingues; 

— Desenvolver as capacidades de 
reflexão dos futuros professores sobre 
o uso e a representação das línguas 
nos espaços públicos e curriculares; a 
invisibilidade de certas línguas é tão 
crítica para refletir quanto a visibilidade; 

— Fomentar a vontade de colaborar 
na escola, não só com professores 
da mesma disciplina ou da mesma 
área (linguística), mas também com 
professores de outras disciplinas, bem 
como com alunos, suas famílias e 
comunidades em geral; 

— Apoiar os futuros professores na 
transformação de recursos multilingues 
autênticos disponíveis no ‘mundo real’ 
em recursos pedagógicos que sejam 
significativos para os alunos, suas 
famílias e comunidades, que respeitem 
as suas condições de vida e ambientes, 
e que os ajudem a desenvolver 
capacidades de literacia crítica (para ler 
o mundo e não apenas palavras); 

— Discutir o conceito de PL com os 
futuros professores e promover o seu 
potencial interdisciplinar; 

— Apoiar os futuros professores na 
integração das PLs em contextos 
educativos reais, por exemplo, em 
atividades de investigação-ação e 
projetos pedagógicos envolvendo alunos, 
professores, famílias e comunidades. 





6.3 Fara Professores 
 
— Envolver-se na utilização de 
pedagogias multilingues que não 
tenham apenas em mente alunos com 
background migratório, mas que possam 
ser utilizadas como forma de promover o 
plurilinguismo e a consciência linguística 
(crítica) de todos os alunos, pois todos 
beneficiam de uma maior reflexão 
sobre as línguas, o multilinguismo 
social, o plurilinguismo individual e a 
adoção de abordagens plurilingues na 
aprendizagem de línguas; 

— Discutir os conceitos de linguagem e 
PL com os alunos, incluindo línguas que 
possam ser menos visíveis, como línguas 
minoritárias e multimodais (por exemplo, 
Braille e linguagem gestual); 

— Discutir a combinação de línguas com 
outros recursos semióticos (símbolos, 
pictogramas, imagens, cores, etc.) com 
os alunos e refletir sobre as camadas 
de significados adicionais de cada 
modalidade na PL; 

— Sensibilizar os alunos para a 
visibilidade e invisibilidade de algumas 
línguas no espaço público, promovendo 
a consciência de como as línguas nos 
espaços públicos espelham atitudes 
e hierarquias linguísticas numa dada 
sociedade; tal reflexão leva a uma 
melhor compreensão de questões 

sociolinguísticas muitas vezes complexas 
e por vezes geradoras de conflitos; 

— Dialogar de forma interdisciplinar com 
os alunos sobre os desenvolvimentos e 
razões históricas e políticas que explicam 
a produção e reprodução de hierarquias 
e rivalidades linguísticas, bem como 
situações de contacto linguístico e de 
mudança (sócio-)linguística; 
 
— Promover as capacidades dos alunos 
para estabelecerem ligações entre as 
línguas e entre as disciplinas escolares 
para desenvolver os seus repertórios de 
aprendizagem e promover o sucesso e a 
motivação na aprendizagem de línguas 
na escola e fora dela; 

— Explicar aos alunos que as línguas 
na PL nem sempre são fáceis de 
identificar e contar, pois podem misturar-
se e interligar-se de forma criativa e 
imprevisível; como as línguas não estão 
vinculadas a países e às suas fronteiras, 
pode ser difícil referir-se a elas em 
termos de “línguas designadas”; 

— Fomentar a capacidade dos alunos 
para criar pontes entre espaços 
interiores e espaços exteriores de 
aprendizagem de línguas (e vice-
versa), tornando-os conscientes das 
possibilidades dos espaços que habitam 
para aprender línguas, interagir com as 
línguas e aprender sobre as línguas; 



— Ensinar os alunos a perceberem 
aspetos relevantes e salientes da 
sua PL e a considerarem o potencial 
dessa observação para a reflexão 
sociolinguística e para a aprendizagem 
de línguas; 

— Envolver os alunos e as suas famílias 
no reconhecimento do seu capital de 
conhecimento linguístico, promovendo o 
bem-estar linguístico e o reconhecimento 
positivo da diversidade na escola e para 
além dela; 

— Envolver estudantes e as suas 
famílias em atividades de descoberta 
e descentração baseadas em PLs, 
promovendo empatia relativamente 
a injustiças linguísticas e ativismo 
para melhorar os direitos das minorias 
linguísticas; 

— Promover a participação dos alunos 
na (re)construção da sua PL, a fim de 
tornar as suas comunidades espaços 
mais inclusivos; 

— Envolver colegas de diferentes 
disciplinas da sua escola, utilizando 
abordagens interdisciplinares para lhes 
mostrar o potencial da PL como recurso 
educativo e pedagógico; 

— Promover uma cultura de colaboração 
na sua escola, trabalhando com 
os seus colegas professores na 
conceptualização, implementação e 
avaliação de projetos relacionados com 
as PLs.
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