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Dissertação de Mestrado em Ensino de Português como L2 e LE 

«A sala de aula como espelho de relações coercivas de poder:  

o efeito das expectativas dos professores», de Madalena Bizarro. 

Defesa da dissertação 

[Diapositivo 1] 

O título da minha dissertação é «A sala de aula como espelho de relações 

coercivas de poder: o efeito das expectativas dos professores». Propus este título, 

porque, na realidade, era essa a investigação que eu pretendia fazer: verificar a hipótese 

de que a sala de aula fosse um espelho de relações coercivas de poder de uma sociedade 

e de que as expectativas dos professores pudessem influenciar os resultados escolares de 

certos grupos de imigrantes. Este tema pareceu-me da maior importância para a área de 

Ensino de Português como Língua Segunda e Estrangeira: se exercermos a profissão de 

professores de português como L2, por exemplo, para além de termos de aprender e de 

desenvolver estratégias e metodologias de ensino de português, torna-se muito 

importante tomar consciência de que esta problemática existe e que nos pode afetar 

diretamente. 

[Diapositivo 2]  

No entanto, o meu percurso de investigação conduziu-me a alguns caminhos 

inesperados, pelo que – tal como afirmo na introdução da minha dissertação – penso que 

um título mais adequado ao conteúdo do meu trabalho seria: Os ideais europeus e as 

expectativas dos professores perante alunos de nacionalidades diversas. A minha 

apresentação está dividida em três partes e a minha escolha dos tópicos para aqui 

destacar é demonstrativa do caminho que percorri, que foi, de facto, diferente daquele 

que o título da minha dissertação faria esperar. 

[Diapositivo 3] 

I Parte 
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[Diapositivo 4] 

O relatório International Migration Report 2006: A Global Assessment, 

elaborado pelo CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

(ECOSOC), contabiliza: 

 191 milhões de migrantes a nível mundial 

  64 milhões de imigrantes na Europa 

  760 mil imigrantes em Portugal 

Perante esta realidade, os direitos dos migrantes não podem ser descurados. Em 

2009, o documento Regional, minority and migration languages da Language Policy 

Division do CE, tem o seu enfoque nos direitos linguísticos dos migrantes. Têm o 

direito de: 

 Aprender a língua do país de acolhimento; 

  Continuar a utilizar a língua materna; 

  Aprender a língua materna; 

  Aulas na língua materna durante os primeiros anos de escolaridade. 

 [Diapositivo 5] 

O CE tem produzido variados documentos que advogam a diversidade cultural 

como uma mais-valia. Esses documentos explicitam bem que a diversidade cultural 

deve conduzir à interculturalidade. O modelo de gestão desta diversidade deverá ser o 

diálogo intercultural, apresentando-se a educação intercultural como um ponto fulcral 

do desenvolvimento da Europa e até da manutenção da paz. Aprender e ensinar 

competências interculturais torna-se fundamental. A formação de professores nesta área 

é considerada essencial para os tornar capaz de dominar uma série de competências. 

[Diapositivo 6] 

A legislação e as recomendações do Ministério da Educação (ME) às escolas vão 

ao encontro das recomendações do CE. Dão também liberdade às escolas para as porem 

em prática da maneira possível.  

A interculturalidade está presente, por exemplo, no «Documento Orientador para 

o Ensino de PLNM». Segundo o documento orientador, em prol da interculturalidade, é 

necessário ensinar tendo em conta a cultura e a idade dos alunos; ser recetivo à 
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descoberta do outro; relacionar-se com a empenhada e positivamente com a diferença; 

construir com os alunos relações de colaboração. 

Fica por responder a questão: como pôr em prática esses ideais?  

 [Diapositivo 7] 

O sítio em linha da Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC) disponibiliza o Relatório de Português Língua Não Materna (PLNM) 2006/07 

e 2007/08 que analisa, de forma breve, os dados referentes aos alunos estrangeiros no 

ensino básico e secundário: quantos eram, por que anos estavam distribuídos, quais as 

suas nacionalidades e quais os seus resultados escolares. Aqui, apresento as 

nacionalidades dos alunos com melhores e piores resultados escolares.  

Fruto da bibliografia que consultei, destaco três possíveis causas para o 

insucesso escolar dos alunos imigrantes. 

[Diapositivo 8]  

As descontinuidades culturais. O conceito «descontinuidade cultural» pretende 

descrever as diferenças que possam existir entre a cultura maioritária e a cultura 

minoritária, havendo a possibilidade de que este espaçamento (descontinuidade) entre 

aquilo que é cultura da maioria e a cultura da minoria possa conduzir ao insucesso 

escolar.  

Este fenómeno não deixa de ser contestado quando se veem exemplos de casos 

de alunos imigrantes com maior sucesso escolar do que os nativos, ou quando os alunos 

imigrantes com melhores resultados são provenientes de culturas mais distintas da 

cultura do país de acolhimento.  

[Diapositivo 9] 

Uma análise alternativa às causas dos maus resultados dos alunos será a de que 

esses resultados possam depender muito das condições familiares e socioeconómicas 

dos alunos e o contraste que há entre essas condições e as condições e os processos 

escolares. 

 [Diapositivo 10] 

Tentando perceber por que razão o insucesso escolar atinge mais determinados 

grupos do que outros, as minhas pesquisas conduziram-me ao trabalho de Jim Cummins 



 

4 

que analisa a hipótese de que o que acontece em sala de aula possa ser um espelho de 

relações coercivas de poder de uma sociedade. Segundo o autor, relações coercivas de 

poder manifestam-se no seguinte: 

(i) programas de submersão para alunos bilingues que ativamente suprimem 

a língua materna; 

(ii) orientações programáticas, ou currículos, que exprimem apenas as 

perspetivas e as experiências de grupos dominantes e maioritários; 

(iii) formação inicial de professores que os prepara apenas para ensinar em 

contextos monolingues e de uma só cultura, a cultura maioritária; 

(iv) a exclusão da participação dos pais na vida da escola por pertencerem a 

culturas diferentes da maioria, ou argumentando que os pais não 

conseguem participar por falta de conhecimentos linguísticos ou por falta 

de interesse; 

(v) a avaliação que determina que certos alunos têm necessidades especiais 

de ensino e, por isso, devem ser afastados das turmas curriculares. 

O autor também explicita que as interações entre os professores e os alunos são 

da maior importância, o que me conduziu a outra hipótese. 

 [Diapositivo 11] 

As expectativas são hipóteses que os professores colocam acerca dos seus 

alunos, acerca da forma como eles irão aprender, ou não, ter sucesso, ou não. Se um 

professor alterar os seus comportamentos e a sua forma de ensinar devido às 

expectativas que tem, será que o resultado esperado do aluno se confirma porque o 

professor teve razão desde o início acerca do «tipo» de aluno que tinha, ou porque a 

interação do professor com o aluno – afetada pela expectativa do professor – conduziu 

ao resultado final do aluno? Transformando-se assim numa profecia autoconfirmatória? 

[Diapositivo 12] 

Coloco, assim, as questões: terão os professores expectativas pré-definidas em 

relação a alunos imigrantes? Serão essas expectativas diferentes dependendo da 

nacionalidade dos alunos? Poderá falar-se em profecias autoconfirmatórias? Foram 

estas as questões que conduziram ao estudo empírico descrito na II Parte desta 

dissertação. 
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[Diapositivo 13] 

II Parte 

[Diapositivo 14] 

Os objetivos do meu estudo empírico foram: 

 Saber se os professores têm expectativas marcadas pela nacionalidade 

dos alunos; 

 Saber se estariam refletidas nos resultados escolares dos alunos;  

 Saber que expectativas teriam de que grupos e quais as razões; 

 Saber qual o conhecimento que os professores têm sobre o esforço 

europeu na criação de recomendações para o apoio aos alunos imigrantes 

e para a defesa de uma sociedade intercultural.  

A minha principal preocupação foi encontrar escolas que disponibilizassem as 

pautas de turmas de alunos com nacionalidades diversas no ano letivo 2010/2011 e 

cujos professores estivessem disponíveis para uma entrevista. Procurei professores que 

lecionassem disciplinas variadas, pois a língua portuguesa é uma competência 

transversal a todas as disciplinas, tal como afirma o Documento Orientador para o 

PLNM. 

[Diapositivo 15] 

Assim, entrevistei quatro professoras do 2º Ciclo do ensino básico: uma 

professora Língua Portuguesa (LP) e de aulas de apoio em PLNM; uma professora de 

Ciências da Natureza (CN) e de Matemática (MAT); uma professora de História e 

Geografia de Portugal (HGP) e, por fim, uma professora de Inglês (ING). Os alunos 

imigrantes que estas tinham tido, no ano letivo de 2010/2011, eram provenientes de 

Cabo Verde (CV), Guiné-Bissau (GB), Ucrânia (UC), Moldávia (MO) e São Tomé e 

Príncipe (STP). 

[Diapositivo 16] 

Durante as entrevistas tornou-se claro que as professoras distinguiam dois 

grupos de alunos: os alunos de países do Leste europeu e alunos de países de África. 

Viam-nos como dois grupos distintos, com resultados muito diferentes: uns muito 

positivos, os outros muito negativos. No entanto, a distinção não ocorria apenas ao nível 
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dos resultados. O próprio caráter e a forma de trabalhar e estudar dos alunos eram 

adjetivados ou muito positivamente, ou muito negativamente. 

[Diapositivos 17-19] 

Aqui, apresento alguns excertos do que as professoras disseram para caracterizar 

estes grupos.  

A descrição que as professoras fizeram dos seus alunos parece estar, assim, 

marcada por expectativas já relacionadas com a nacionalidade dos mesmos. 

Chamo a atenção para o facto de a interculturalidade nunca ter sido mencionada 

pelas professoras, nem a presença de alunos de diversos países foi reconhecido como 

uma mais-valia nas suas turmas. Também gostaria de fazer notar que as professoras 

assumiram o desconhecimento das recomendações europeias no que diz respeito aos 

direitos dos alunos imigrantes. O único documento europeu identificado por uma das 

professoras foi o Quadro europeu comum de referência para as línguas (QECR). 

[Diapositivos 20-29] 

Analisando os níveis finais dos alunos, dois destacam-se como muito bons. 

Um aluno tem maus resultados evidentes, não transitando de ano.  

Três alunos apresentam níveis medianos: níveis positivos, mas não brilhantes, 

em disciplinas em que o uso da língua portuguesa é fundamental para o sucesso escolar; 

e resultados bons ou muito bons em disciplinas menos dependentes da língua, como por 

exemplo Educação Física.  

Por fim, encontro três alunos com alguns maus resultados, mas com níveis 

positivos suficientes para transitarem de ano. 

Baseando-nos na descrição das professoras, podemos identificar que 

nacionalidade tem cada um destes alunos? 

Os dois melhores alunos são um aluno ucraniano e um aluno moldavo. 

O pior aluno, que não transitou de ano, é um aluno cabo-verdiano. 

Os três alunos medianos (sem qualquer avaliação negativa e com bons níveis em 

disciplinas menos dependentes do uso da língua) são uma aluna cabo-verdiana, um 

aluno guineense e uma aluna moldava. 
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Por fim, os três alunos mais fracos, mas que transitaram de ano, são da UC, de 

CV e de STP. 

Assim, a divisão tão distinta que as professoras fizeram não parece, 

efetivamente, manifestar-se nas notas dos alunos. 

Significará este exemplo que as expectativas das professoras não interferiram na 

interação que tinham com os alunos?  

 [Diapositivo 30]  

Para terminar a minha apresentação – e ficaram muitos aspetos por referir – 

gostaria apenas de fazer algumas considerações finais nesta terceira, e última, parte. 

[Diapositivo 31] 

 Limitações e Recomendações 

O grupo entrevistado foi bastante restrito e o número de alunos a cujas notas 

consegui ter acesso, para a elaboração do estudo, foi bastante limitado. Torna-se 

impossível generalizar estes casos particulares para a explicação de um fenómeno mais 

abrangente. 

Para a continuação da minha investigação, ou para outros estudos feitos nesta 

área, torna-se fundamental um maior conhecimento da investigação em Psicologia para 

conhecer como funcionam as expectativas e se estas podem, ou não, determinar o modo 

como os professores lidam com os alunos. Seria necessário observar professores de 

alunos estrangeiros durante um ano letivo, criando, naturalmente, uma série de 

indicadores que permitissem saber, tanto quanto possível, se as expectativas existem, se 

afetam a interação com os alunos e se têm como consequência maus resultados 

escolares. 

 Direitos dos alunos migrantes 

Parecem não ter sido ainda completamente concretizados. O direito de aprender 

a língua do país de acolhimento existe e é assegurado, tanto quanto possível, pela 

existência da oferta de PLNM nas escolas; o direito de continuar a utilizar a língua 

materna não é negado aos alunos imigrantes, mas não há, na maior parte dos casos, 

oferta de aulas na língua materna dos alunos, nem durante os primeiros anos de 

escolaridade. 
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 Relações coercivas de poder 

No que concerne às relações coercivas de poder e os indicadores de que elas 

existam: 

(i) Em Portugal, os alunos bilingues, de uma maneira geral, estão inseridos 

em programas de submersão; 

(ii) Não existem orientações programáticas para o ensino de PLNM, apenas 

um documento orientador; 

(iii) A formação inicial de professores prepara-os para ensinar principalmente 

em contextos monolingues;  

(iv) Os pais dos alunos de países de África são apresentados como ausentes, 

devido a falta de interesse e de tempo;  

(v) Um dos alunos das professoras entrevistadas é descrito como tendo 

necessidades especiais de ensino – o aluno cabo-verdiano que não 

transitara de ano. Teria, de facto, necessidades especiais de ensino? 

 Expectativas e interação professor/aluno 

O discurso das professoras evidencia que têm já expectativas marcadas pela 

nacionalidade dos alunos e seria interessante observar se essa expectativa afeta as suas 

interações com os mesmos.  

 Interculturalidade e valorização da diversidade  

Parece haver um espaçamento entre os ideais advogados pelo CE, e tidos, em 

grande parte, em conta nas recomendações do ME e aquilo que é o discurso das 

professoras entrevistadas.  

Por fim, falta uma visão de que os alunos são mais do que membros de grupos, 

quer sejam grupos de nacionalidades, ou grupos socioeconómicos, por exemplo. Cada 

aluno é um individuo com características próprias. Não podemos cair na tentação de 

encaixar os alunos em estereótipos, pois podemos estar a negligenciar as 

potencialidades daquele individuo.  

Madalena Bizarro 

Lisboa, 18 de julho de 2012 


