
POR QUE É IMPORTANTE ESTUDAR LÍNGUAS 

E POR QUE É QUE NÃO ESTUDAMOS 
 

 “Quem não sabe línguas estrangeiras não sabe nada de si próprio.” (Goethe)  

  

 

 No Livro Branco lançado em 1995, Ensinar e Aprender: Rumo à 

Sociedade Cognitiva, a Comissão Europeia fixou um objectivo fundamental 

para o desenvolvimento da comunidade europeia: os cidadãos deviam ser 

encorajados e ensinados a dominar três línguas europeias: a sua própria 

língua e duas estrangeiras. Trata-se de um objectivo facilmente alcançado 

pela maior parte dos países europeus, cujas políticas de organização do 

sistema educativo incluem o ensino de pelo menos duas línguas 

estrangeiras desde os níveis mais elementares da escolaridade. O 

Presidente da Comissão Europeia, o português Durão Barroso, exprime-se 

fluentemente e sabe pensar em Inglês, em Francês e em Espanhol. Este 

facto foi certamente decisivo para a sua escolha para o cargo. É uma prova 

entre muitas de que estudar línguas compensa. Mas o plurilinguismo de 

Durão Barroso não é uma consequência, infelizmente, de um sistema 

educativo que privilegia com eficácia o ensino de línguas estrangeiras.  

Em Portugal, as diversas políticas educativas seguem a lógica de 

construção do TGV em território nacional: o que interessa primeiro é ter 

um comboio de alta velocidade (introduz-se então, de forma efectiva, em 

2004, o ensino do Inglês no 1º Ciclo, embora a legislação o permitisse desde 

1989, porém, em vez de recrutar os seus próprios professores 

desempregados, preferiu o Governo dar um abono às autarquias como se 

estas fossem instituições credenciadas e idóneas para o recrutamento de 

professores); depois, ajustam-se umas linhas-férreas para que o comboio 

possa seguir a alta velocidade (a escolaridade obrigatória de 9 anos permite 

o estudo de duas línguas, porém, a partir do 10º ano, essa possibilidade é 

reduzida a uma língua, na componente de Formação Geral, mantendo-se a 



2 | P a g e  

 

dupla oferta apenas no grupo restrito da Formação Específica de quem 

quer prosseguir estudos de línguas a nível universitário); quando chegamos 

ao fim da linha, no Ensino Secundário, percebemos que o comboio nunca 

saiu da mesma estação, que não existe sequer um País servido por esse 

comboio e que ninguém parece saber como é que o comboio pode transitar 

para fora das nossas fronteiras. 

Politicamente falando, o mais fácil está feito: declarar publicamente 

que somos europeus e respeitadores das leis da União. É assim que a 

Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, em nome do 

Ministério da Educação, garante a todos os Portugueses o compromisso 

nacional rumo à sociedade cognitiva: “Na qualidade de Estado Membro da 

União Europeia e do Conselho da Europa, Portugal respeita e procura 

seguir as recomendações emanadas de ambas as organizações em matéria 

de política educativa para a área das línguas, que, por sua vez, se enquadra 

no princípio de que a diversidade linguística e cultural é um bem do 

património comum a preservar. (…) Portugal integrou o Grupo Restrito de 

quinze países que, a partir de 1998, aderiram ao Projecto Políticas 

Linguísticas para uma Europa Multilingue e Multicultural. (…) No âmbito 

do Projecto acima referido foram concebidos dois Instrumentos de grande 

importância e valor pedagógico, no contexto de uma política das línguas: 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas [QECRL]: 

Aprendizagem, Ensino, Avaliação e o Portfolio Europeu de Línguas.” 

<http://www.dgidc.min-edu.pt/serprof/le_eur.asp> – consultado em 

Novembro de 2007. Ficamos quase convencidos de que em Portugal o 

ensino de línguas estrangeiras cumpre o QECRL, que já não há 

universidades nem escolas secundárias que utilizam um sistema de 

nivelação (I, II, III, etc.) que é desconhecido e não reconhecido no mundo 

inteiro (em vez de utilizarem o sistema europeu A1, A2, B1, B2, etc.); 

ficaríamos convencidos de que Portugal tem mesmo uma política de ensino 
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de línguas estrangeiras, se não soubéssemos que, em média, 17% dos 

cidadãos da União Europeia aprenderam a primeira língua estrangeira (LE) 

na escola primária, contra os 2% que se regista entre nós; se não 

soubéssemos que o último relatório do Eurobarómetro (2006) nos confirma 

que dos 25 países da União ninguém tem menos competências do que nós 

e, pior do que isso, ninguém está interessado em aprender línguas 

estrangeiras, porque julgamos que somos auto-suficientes em termos de 

comunicação linguística. Hoje, é sabido que 45% dos cidadãos europeus 

pode participar numa conversa numa língua diferente da sua língua 

materna e que 8 em cada 10 indivíduos no Luxemburgo, Holanda, 

Dinamarca e Suécia falam uma outra língua suficientemente bem para 

manter a comunicação com outros falantes estrangeiros. Em Portugal, 

Reino Unido e Irlanda, apenas cerca de um terço da população o consegue 

fazer. (Cf. < 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/index_pt.html> – 

consultado em Novembro de 2007). Não iremos querer seguir o sistema de 

ensino de línguas estrangeiras das Ilhas Britânicas, nem devemos ter como 

referência o facto de na Irlanda, Itália e Grécia apenas se ensinar, em regra, 

apenas uma LE durante os primeiros onze anos de escolaridade. 

Com todos os estes sinais de decadência linguística nacional, 

esperaríamos uma mudança séria em termos de política educativa para as 

línguas, esperaríamos que pelo menos fosse verdade que Portugal respeita 

os princípios do Livro Branco da Comissão Europeia, mas a recente 

reconfiguração do ensino de línguas nos nossos Ensino Básico e Secundário 

arrasta-nos para um pântano fechado sobre si, porque parece que gostamos 

de viver em águas estagnadas. Essa reconfiguração, no que respeita às 

línguas, ilustra a falta de uma visão global para todo o sistema. Os ciclos de 

escolaridade não foram programados, uma vez mais na história recente das 

reformas educativas, de forma integrada. Isso pode fazer-se tanto dentro de 
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um país como numa comunidade de países. Neste caso, mais difícil de 

executar, a Comissão Europeia foi à frente quando lançou o “Plano de 

Acção sobre a aprendizagem das línguas e a diversidade linguística - 2004-

2006”, tendo advertido: “Numa União de 450 milhões de Europeus com 

origens étnicas, culturais e linguísticas diversas será mais importante do 

que nunca que os cidadãos possuam as competências necessárias para 

entender os seus vizinhos e comunicar com eles. As competências 

linguísticas distribuem-se de forma desigual por países e grupos sociais. O 

leque de línguas estrangeiras faladas pelos europeus é reduzido: aprender 

apenas uma lingua franca não basta. Cada cidadão europeu deveria possuir 

competências de comunicação suficientes em, pelo menos, duas outras 

línguas, para além da sua língua materna.” 

(<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11068.htm> – consultado em 

Novembro de 2007). Este desígnio é suficiente para fundar uma política de 

ensino de línguas a nível nacional e transnacional. Contudo, o Plano de 

Acção está quase esgotado e o progresso dessa acção no nosso País está 

representado na redução da aprendizagem de línguas a uma só oferta em 

todo o Ensino Secundário. O perfil de saída de um ciclo de escolaridade é 

que deve orientar uma política nacional de educação e não o seu perfil de 

entrada (garantia do ensino do Inglês no 1º Ciclo), que, assim configurado, 

é apenas propaganda política com a duração de uma legislatura. Aprender 

uma língua franca não basta, diz em vão a Comissão Europeia. 

Uma das mais importantes propostas do Conselho da Europa sobre o 

ensino de línguas é a criação do Portfolio Europeu de Línguas 

(<www.coe.int/portfolio>), “um documento pessoal, concebido e lançado 

pelo Conselho da Europa, que pretende contribuir para o reconhecimento 

das experiências linguísticas e culturais adquiridas ao longo da vida pelo 

seu portador, bem como promover o registo e controlo sistemático das 

aprendizagens pelo estudante [o tradutor português optou pelo 
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francesismo aprendente, que repudio]”. Os passaportes europeus de línguas 

dos estudantes portugueses serão sempre os mais pobres em termos de 

aquisição de competências linguísticas, os menos competitivos em termos 

profissionais e os sistematicamente preteridos por não conterem trabalhos 

relevantes de valor internacional, quando comparados com os seus 

congéneres de outros países. 

Aquilo que um responsável pela política educativa nacional devia 

perguntar é qual o verdadeiro nível de competência em línguas 

estrangeiras que os alunos portugueses vão conseguir atingir no final da 

sua escolaridade obrigatória? Esta questão não está ainda respondida por 

nenhum país da UE, por isso os Chefes de Estado e de Governo da União 

solicitaram, por ocasião do Conselho Europeu de Barcelona, que essa 

avaliação fosse uma promovida para medir com rigor o status quo de cada 

país. É fácil prever o resultado dos estudantes portugueses em matéria de 

aquisição de competências em LE, daqui a três anos, quando se completar 

este novo ciclo do Ensino Secundário a iniciar em 2006-07: na melhor das 

hipóteses, estarão no nível elementar de conhecimentos de uma LE, isto é, 

terão a capacidade de realizar uma comunicação básica e troca de 

informação simples e a capacidade para lidar com vocabulário simples e 

habilidade para se expressar em contextos familiares (nível A2.2 do 

QECRL), enquanto os seus colegas europeus, em média, terão esse mesmo 

nível numa terceira LE, porque terão uma formação mais sólida numa 

segunda língua, sendo capazes, como são já, de se exprimir embora com 

certas limitações, em situações familiares e saber lidar de uma forma geral 

com informação rotineira (nível B1.2, pelo menos). Na actual configuração 

do sistema educativo português, apenas podemos esperar que os nossos 

estudantes terminem o Ensino Secundário com um nível elementar de 

conhecimento de uma LE, que se perderá rapidamente no tempo, se o 

estudante não procurar aperfeiçoar essa aprendizagem na etapa seguinte 
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da sua vida académica ou profissional. Não temos dificuldade em acertar 

com os termos politicamente correcto com que produzimos leis, como no 

importante Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º 

anos do primeiro ciclo do ensino básico público, que o despacho legal 

descreve “como oferta educativa extracurricular gratuita, que permita 

desenvolver competências e fomentar o interesse pela aprendizagem deste 

idioma ao longo da vida, bem como aumentar a competitividade dos 

trabalhadores e da economia portuguesa.” Contudo, as boas letras dos 

diplomas não são acompanhadas do bom senso da sua aplicação, porque a 

extensão deste programa aos restantes ciclos de ensino garante tudo menos 

o aumento da “competitividade dos trabalhadores e da economia 

portuguesa”, a não ser que aos futuros profissionais adultos assim formados 

apenas se lhe exija saber dizer “Yes!”, “Au revoir!”, Danke!” ou “Encantado!” 

Não é preciso uma revolução administrativa para cumprir o 

compromisso do Livro Branco da Comissão Europeia, que hoje tem um 

comissariado justamente com o título de “Educação, Formação, Cultura e 

Multilinguismo”. Basta que se ajuste a configuração do Ensino Secundário e 

se permita a todos os estudantes, qualquer que seja a sua formação, o 

poder continuar o estudo de uma língua mais forte (aquela cujas 

competências tenham sido adquiridas no final do 3º ciclo com maior 

acuidade) e continuar ou iniciar uma segunda LE. Parece e é simples. O 

que não é simples nem lógico é que se prefira que um estudante estuda 

uma língua no 1º ciclo (Inglês), continue com essa língua no 2º ciclo, 

escolha uma outra língua (por exemplo, Francês) no 3º ciclo, mantendo o 

Inglês, e descontinue toda a sua aprendizagem no Secundário, escolhendo 

agora uma língua nova (por exemplo, o Espanhol), abandonando toda a 

formação anterior. Este quadro de aprendizagem em círculo fechado é um 

sintoma de falta de sensatez na organização do sistema educativo. Assiste 

razão à sabedoria popular sueca que diz que o problema das línguas 
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estrangeiras é o de termos de saber pensar antes de sabermos falar. 

Soubemos criar, correctamente, novas oportunidades em cursos 

profissionalizantes para jovens que não pretendam prosseguir estudos 

universitários, mas esquecemo-nos de que o desenvolvimento de 

competências para o exercício inicial de uma profissão é uma aposta segura 

e competitiva apenas para quem for fluente em pelo menos uma língua 

estrangeira. Em quem vai apostar uma empresa: no possuidor de um 

Diploma de Especialização Tecnológica e/ou de um Certificado de 

Formação Profissional de Nível 4 com domínio comprovado de línguas 

estrangeiras ou pelo estudante que não tem esta competência linguística? 

Uma empresa estrangeira que se instale em Portugal vai recrutar que 

profissional: o que domina a língua do país de origem dessa empresa ou o 

que apenas conhece fórmulas simples nessa língua? 

O lema actual da política da Comissão Europeia para as línguas é: 

“Aprende línguas e serás alguém”, mas em Portugal isso parece não fazer 

muito sentido, porque acreditamos antes que aquilo que somos como 

cidadãos modernos está contido na nossa competência exclusiva para falar 

apenas a língua materna e andar aos saltos nas outras línguas, o que 

significa, seguimos ainda Goethe, que nada sabemos de nós próprios.  

 

Carlos Ceia  

Julho de 2006 

 


