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0.  Introdução 

 

                                                 
1
 AILC – Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos. Versão em português do artigo publicado em 

alemão in CURRICULUM LINGUAE 2007, Linguistic Diversity through Integration, Innovation and 

Exchange, Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere, 2008 pp.257-264.  
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O Programa LINGUA, Comissão Europeia, fomenta a aprendizagem e divulgação 

das línguas pelo menos desde 1990, com o que pretende reforçar a dimensão europeia 

nos sistemas de ensino, acabar com as barreiras linguísticas e culturais na mobilidade 

transnacional, promover o multilinguismo. Com estas medidas alcançar-se-á um maior 

desenvolvimento pessoal,  uma reforçada integração social e, como corolário,  uma 

economia europeia de vanguarda.  

No prossecução dessas metas, os países da UE que ainda o não praticavam, 

introduziram no ensino obrigatório a aprendizagem de uma segunda língua estrangeira. 

A aprendizagem precoce de línguas estrangeiras, a competência linguística dos 

professores e a aprendizagem  de uma disciplina através de uma língua estrangeira 

foram, no decorrer dos últimos anos, objecto de diversas medidas por parte da União 

Europeia.  

 

1.  O sistema de ensino português 

 1.1. Tentativa de aplicação das recomendações da EU 

 

 A implementação da diversidade linguística nos sistemas de ensino das escolas 

europeias, traduziu-se em Portugal no início do século XXI, pela introdução do 

espanhol como língua curricular a par do alemão, francês e inglês, línguas que já há 

algumas décadas integravam o sistema escolar nacional.  

 Em teoria, no 5º ano de escolaridade o aluno tinha de escolher uma destas línguas 

(geralmente o inglês) e uma outra no 7º ano de escolaridade (cada vez mais o espanhol), 

continuando até ao 9º ano (escolaridade obrigatória) com a aprendizagem destas duas 

línguas. Para os cursos de Humanidades, tinha de ser iniciada no 10º ano (ensino 

secundário) uma terceira língua estrangeira que, juntamente com uma das outras já 

iniciadas, faria parte do plano de estudos até ao fim do ensino secundário, ou seja, do 

12º ano.  Para os cursos Científico-Naturais, dava-se continuidade só à primeira língua 

estrangeira até ao 11º ano. 

 Estas regras, que se aplicavam ao Ensino Secundário, foram no entanto objecto de 

alteração durante o governo de Durão Barroso em 2003-04: o curso de „Línguas e 

Literaturas“ que até então integrava a área de Humanidades passou a constituir uma área 

autónoma, a única que continuava a manter a obrigatoriedade da aprendizagem de duas 

línguas estrangeiras, no âmbito das regras vigentes até então. Para todos os outros 

alunos só havia a obrigatoriedade de aprendizagem de uma única língua estrangeira e 
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esta apenas até ao 11º ano. Esta medida teve como resultado imediato a redução do 

número de alunos de línguas e da consequente diversidade linguística, uma vez que a 

maioria optava por dar continuidade à aprendizagem da língua inglesa, empreendendo-

se uma  medida economicista,  ao fechar-se a área de “Línguas e Literaturas” num 

grande número de escolas secundárias, passando esta área a ser assegurada apenas numa 

escola de cada zona pedagógica.   

 

1.2. Nova alteração da formação em línguas no ano lectivo de 2007/2008 

 

Face ao reduzido número de alunos do curso de „Línguas e Literaturas“ e, 

seguramente também devido aos constantes alertas das associações de professores de 

línguas, nomeadamente de alemão e, não por último, numa tentativa de que se 

mantivesse a diversidade linguística neste nível de ensino, o Ministério da Educação 

decidiu, a partir do ano lectivo de 2007/2008 integrar o curso em causa na área alargada 

de “Línguas e Humanidades”, aplicando-se as regras específicas das duas línguas a 

todos os cursos deste ramo. Para as restantes áreas mantiveram-se as mesmas regras, ou 

seja, um única língua estrangeira durante o 10º e 11º ano. 

As alterações nos planos de estudo dos cursos científico-humanísticos, (...), visam assegurar uma 

formação científica sólida no domínio específico de cada um dos cursos científico-humanísticos do 

ensino secundário, (...), e tornar mais abrangente a formação na área das Línguas e Literaturas e 

Humanidades.  

Fusão entre os cursos científico-humanísticos de Línguas e Literaturas e de Ciências Sociais e 

Humanas: A fusão destes dois cursos resultará na criação do curso científico-humanístico de 

Línguas e Humanidades, contemplando a oferta de disciplinas da componente de formação 

específica de ambos os cursos. 

Esta fusão produz efeitos para o 10.º ano, no ano lectivo de 2007/2008, e para os outros anos de 

escolaridade, nos anos lectivos subsequentes.  (www.min-edu.pt – Portal da Educação). 

 

Ao entrar no ensino secundário o aluno português tem de decidir entre frequentar 

um curso da área das ciências e humanidades ou da via profissional. 

Para que se torne mais claro, especifica-se aqui, resumidamente, o sistema escolar 

português: 

  

  

Fig.. 1   O sistema escolar português 

http://www.min-edu.pt/
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2.     Formação em Línguas no Ensino Universitário Português 

 2.1. A situação da Germanística 

 

Uma panorâmica desoladora quanto ao ensino da Germanística em Portugal pode 

ver-se no quadro infra. 

 

                                                 
2
  Ciências e Tecnologias/Ciências Socioeconómicas/Línguas e Humanidades/Artes Visuais. 

3
 A oferta de cursos profissionais varia de escola para escola; em 2007/08 esta oferta atingiu os 5000 

cursos duplicando a oferta existente no ano lectivo de 2005/06. 
4
 (3) Inicia-se obrigatoriamente uma terceira língua estrangeira 

5
 (2) Inicia-se obrigatoriamente uma segunda língua estrangeira 

6
 (1) Inicia-se obrigatoriamente uma outra língua estrangeira ou dá-se continuidade ao Inglês iniciado no 

3º ano de escolaridade 
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O desinteresse pela aprendizagem de línguas estrangeiras em geral e de alemão em 

particular, terá certamente a sua razão de ser – a pouca necessidade da economia 

nacional em força de trabalho com competência em línguas estrangeiras, o crescente 

número de licenciados em cursos de línguas que não encontram trabalho compatível, 

falta de vagas para professores de línguas no ensino básico e secundário,  e, não por 

último, a estrutura curricular dos cursos de línguas bem como a formação de professores 

nesta área. 

 

Fig. 2  - Desenvolvimento do número de estudantes inscritos no 1º ano de Estudos 

Alemães-Germanística
7
  

 

 

 2.2.  A Reforma do Ensino Superior nos termos da Declaração de Bolonha 

 2.2.1. Estrutura dos cursos de licenciatura   

 

Dando seguimento ao processo de Bolonha, a maior parte das Universidades 

portuguesas iníciou a reestruturação dos seus cursos no ano lectivo de 2006/2007, 

criando Licenciaturs e  Mestrados com, respectivamente, 180 e 120 ECTS, reduzindo 

assim a duração da maior parte das licenciaturas de quatro para três anos. No entanto, as 

                                                 
7
 Observatório da Ciência e do Ensino Superior (http://www.oces.mctes.pt) 15.07.2007 

http://www.oces.mctes.pt/
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modificações curriculares não foram notórias, o que se aplica sobretudo aos cursos 

envolvendo línguas estrangeiras que continuaram a ter uma orientação 

predominantemente literária. 

 

Para além dos cursos com predominância das literaturas, encontramos as línguas 

estrangeiras também nos cursos de Linguística e de Tradução bem como noutros cursos 

mais recentes da área do Turismo, das Ciências da Comunicação, dos Estudos Europeus 

e das Relações Internacionais. Estes cursos porém são ministrados apenas numa ou 

noutra Universidade.  

 

Apesar da estrutura de cada curso variar um pouco de Universidade para 

Universidade, a maior parte envolve uma ou duas áreas científicas: Línguas, Física e 

Química, Biologia e Geologia e, mais recentemente, Geografia e História, com as quais 

se podem combinar disciplinas de opção de outras ou da mesma área científica, 

totalizando ou 30 ou 60/70 ECTS. 

 

Tendo em vista no entanto a publicação do novo regime jurídico da habilitação 

profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário
8
, 

estão agora em vantagem as Universidades que não  deram início à reestruturação dos 

seus cursos nos termos do processo de Bolonha logo em 2006/07, pois puderam adaptar 

os seus cursos de Licenciatura às normas previstas pelos Ministérios da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no citado diploma, em relação ao novo Mestrado 

em Ensino, que qualifica profissionalmente para a docência no ensino básico e no 

secundário. 

 

2. 2.2.    Formação de Professores – Mestrado em Ensino  

 

Até há cerca de 20, 30 anos só os professores da escola primária – actual 1º ciclo – 

tinham uma formação específica. A formação específica para os professores dos outros 

níveis de ensino foi atribuída ao ensino superior no ano lectivo de  1987/88 (para os 

professores das áreas de Ciências em 1971) mas, apesar disso, continuaram a ser 

contratados como professores os licenciados não profissionalizados. Pretende-se agora, 

                                                 
8
 Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. 
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com a entrada em vigor em 2007/08, do Mestrado em Ensino, pôr em definitivo um fim 

àquela prática.  

Um ano após a entrada em vigor das reformas nos termos do processo de Bolonha, o 

D.L. nº 43 de 22 de Fevereiro de 2007 veio lançar as normas para a formação de 

professores de todos os ciclos de ensino instituindo o Mestrado em Ensino.  Nesses 

termos, formam-se professores para os seguintes níveis de escolaridade: 

A-  Educador de infância 

B-  Educador de infância e professor do ensino básico: 1º ciclo. 

C-  Professor do ensino básico: 1º ciclo. 

D-  Professor do 1º e do 2º ciclo do ensino básico. 

E-  Professor do 3º ciclo (escolaridade obrigatória) e do ensino secundário 

 

De um modo geral, a formação dos Educadores de infância e dos professores do 1º e 

2º ciclo tem lugar em «Escolas Superiores de Educação», não estando essa formação no 

entanto vedada às Universidades. A formação dos professores do 3º ciclo e do ensino 

secundário limita-se geralmente às Universidades. São também estas as únicas 

instituições de ensino que podem conferir o grau de Doutor. Os título de Licenciado e 

de Mestre podem ser conferidos tanto pelas Universidades como pelas Escolas 

Superiores de Educação/Institutos Politécnicos. 

 

A condição para a candidatura ao Mestrado em Ensino é ser-se titular de uma 

Licenciatura (180 UC) bem como possuir um determinado número de unidades de 

crédito na área científica em que se pretende fazer essa formação. Por exemplo, para o 

ensino de «Inglês ou Português e uma outra língua estrangeira» no 3º ciclo e ensino 

secundário, um mínimo de 100 UC em Inglês ou em Português, e 60 UC na outra língua 

(Alemão ou Espanhol ou Francês); para «Geografia e História» 120 UC no conjunto, e 

não menos de 50 em uma destas disciplinas. 

 

Tal como já foi referido, a formação de professores para o 3º ciclo do ensino básico 

e para o ensino secundário é uma única. Esta formação é feita por áreas científicas que 

são bidisciplinares à excepção de Filosofia, Matemática, Educação Musical e Artes 

Visuais. Em relação às línguas foi introduzida uma novidade: o Português e o Inglês não 

podem ser combinados entre si, mas tão somente com uma das outras línguas 

curriculares. Com isto é conferido um lugar de destaque à língua inglesa cujo ensino já é 
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obrigatório no 1º ciclo
9
. Outra novidade no campo das línguas é também a formação de 

professores de Inglês e de uma outra língua estrangeira, exclusivamente para o 1º e 2º 

ciclos, perfazendo o mesmo número de créditos (100+60) que é exigido para os outros 

níveis de escolaridade: 3º ciclo e ensino secundário. Verifica-se igualmente uma 

inovação a nível de História e de Geografia que, tendo sido até agora áreas autónomas, 

passaram a integrar um só grupo neste mestrado. 

 

O grau de Mestre é conferido quando obtidos os 60 ou 90 créditos ou 90 a 120, 

segundo o nível de ensino, na sequência da aprovação nas unidades curriculares que 

integram o respectivo plano de estudos do curso e da aprovação do relatório da unidade 

curricular relativa à prática de ensino supervisionada. Ainda segundo o nível de ensino, 

a esta componente de carácter prático  (anteriormente designada por estágio), devem ser 

atribuídos ou de 30 a 35 créditos, ou de 40 a 45 ou ainda de 48 a 54. As restantes 

unidades curriculares devem tratar a formação educacional geral, as didácticas 

específicas e a formação na área da docência, para o ensino no 3º ciclo e no ensino 

secundário (que na Alemanha corresponde grosso modo à Sekundarstuffe I e II), com 

respectivamente 30 (25%), 30 (25%), 48 (40%) e 6 (5%) créditos. 

 

Os créditos mínimos de formação na área da docência para ingresso no ciclo de 

estudo conducente ao grau de mestre, excepto nas áreas com línguas, representam um 

„vazio“ de 60 créditos, ou seja,  o mínimo exigido para a docência de alemão, espanhol 

e francês. Teoricamente, tal permitiria que, um aluno que nos 3 anos do ensino 

secundário tivesse adquirido os conhecimentos básicos numa destas línguas, pudesse 

aprofundá-los  no ensino superior,  e posteriormente candidatar-se ao Mestrado em 

Ensino na sua especialidade e ainda uma língua estrangeira.  Como se verá mais adiante, 

esta contagem pode ser importante para a formação de professores em CLIL
10

- AILC 

(Aprendizagem Integrada de Língua e Conteúdos). 

 

 

 

 

                                                 
9
 Todas as escolas do 1º ciclo são obrigadas a leccionar o Inglês. 

10
 Contents and Language Integrated Learning, designação em inglês pela qual é mais conhecida esta 

abordagem.  
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2.2.2.1.   Comentários à nova formação de professores 

 

Com o Mestrado em Ensino foi de facto reforçado aquilo que já tinha sido criticado 

por Neuener (1994:12) em relação à formação de professores de Alemão na época: „o 

curso de ensino de Alemão não é um curso de Germanística «didactizado» e reduzido ao 

conhecimento da disciplina escolar“ (tradução nossa)
11

. É certo que o Ministério da 

Educação pretende, e acertadamente, dotar os futuros professores com conceitos 

metodológicos e didácticos de modo a neles desenvolver as competências de docência 

mas, o pouco peso dado à “formação na área de docência” (5%) neste mestrado, não 

pode ser visto de um modo positivo.  

Em consciência, não se pode achar que num curso de licenciatura de seis semestres 

se adquira o conhecimento-base suficiente sobre o qual um mestrado de 4 semestres se 

limitará a desenvolver as competências de ensino. Aqui faria todo o sentido e seria 

muito mais eficaz a criação de um Mestrado Integrado em Ensino
12

. Este curso 

integrado seria concebido desde o início como um curso de formação de professores, 

constituído por uma Licenciatura e um Mestrado, nos quais as áreas científicas da 

especialidade a ensinar e as competências profissionais fossem adquiridas e 

desenvolvidas passo a passo, quase em simultâneo. Num curso assim estruturado, 

deveria ser possível combinar qualquer disciplina com uma língua estrangeira. 

 

Este seria o conceito desejável mas, tendo em conta as condicionantes culturais, 

sociais e, não por último as económicas, limitemo-nos a, dentro das estruturas 

existentes, desenhar um modelo que permita integrar a aprendizagem integrada de uma 

língua e de uma outra disciplina. 

 

A integração de conteúdos não linguístico num curso de Línguas e vice-versa, pode 

assumir-se como uma vantagem, pois muitos dos jovens que concluem a escola e, têm 

particular apetência pelas línguas, não querem, em termos profissionais, ficar 

exclusivamente ligados a estas. Possibilitar-lhes uma formação superior na língua 

estrangeira e numa outra área específica, fomentaria tanto a aprendizagem de línguas 

                                                 
11

 No original: „daß, das Deuschlehrerstudium nicht ein auf das Wissen des jeweiligen Schulfaches 

reduziertes und «didaktisiertes» Germanistikstudium ist“. 
12

 Mestrado Integrado significa que à Licenciatura (180 ECTS) se segue o correspondente Mestrado (120 

ECTS) que qualifica académica e profissionalmente para o exercício da profissão. Em Portugal foi esta a 

estrutura adoptada para os cursos de Medicina, Engenharia e Direito. 
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como a competência comunicativa em língua estrangeira, concorrendo deste modo para 

a realização das recomendações europeias na formação do cidadão competente em 

línguas. 

 

2.2.3. Integração de uma língua estrangeira e de uma disciplina não linguística 

 

Tal como já foi referido, a actual estrutura para inscrição num Mestrado com o 

mínimo de 95 ECTS nas disciplinas obrigatórias e 60 créditos para disciplinas de opção, 

permite a inclusão do ensino CLIL: 

 

a) A primeira condição prévia é a aprendizagem de uma língua estrangeira durante 

os três ano de ensino secundário, para que, ao entrar na Universidade o estudante 

já estivesse na posse do nível Waystage (A2 – Utilização Elementar da Língua), 

nos termos do Quadro Europeu Comum de Referência para as Língua. 

b) O curso de Licenciatura teria de abrir um espaço de 60 créditos para desenvolver 

a competência linguística específica integrada numa disciplina da área de ensino. 

Para que esta integração fosse viável, seria necessário que algumas 

Universidades procedessem a uma pequena alteração das suas licenciaturas 

pressupondo que dispunham de docentes competentes da área da especialidade 

competentes na língua estrangeira.  

c) O curso de Mestrado em Ensino  utilizaria os 6 créditos previstos para a 

formação na área da docência para desenvolver as competências em ensino 

CLIL. 

 

Para muitos, estas sugestões podem parecer uma carga excessiva para a formação de 

professores, acrescida do receio de que tal conduza à redução dos conhecimentos em 

relação à disciplina da área da docência. Outros achá-las-ão como um mero desperdício 

dos dinheiros do Estado para a formação de professores e outros ainda haverá que as 

considerem completamente irrealistas. Mas, e este mas é inalterável: se a nossa  

Sociedade quiser avançar e progredir, e ter cidadãos qualificados, tem também de 

compreender que sem determinadas despesas e sem abertura face a novos desafios, nada 

acontece e nada melhora. As Escolas, as Universidades, o Estado e um pouco de cada 

um de nós, são chamados a contribuir para que aconteça o almejado desenvolvimento 

positivo.  
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