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Resumo 

A influência da língua no pensamento, na perceção e no comportamento, uma ideia 

ligada à hipótese da relatividade linguística (Whorf, 1956), tem vindo a ser foco de numerosas 

investigações na área da psicolinguística, apesar dos resultados controversos (Tse & Altarriba, 

2008, Davidoff, Fonteneau & Goldstein, 2008, etc.). A presente investigação foca-se nas 

diferenças comportamentais, mais especificamente na frequência de interrupções, em 

conversas em língua alemã e em língua portuguesa. Realizaram-se dois estudos, sendo um 

com pessoas monolingues e outro com sujeitos bilingues. Foram filmados grupos de três 

pessoas durante quarenta minutos, enquanto tentavam resolver uma tarefa em equipa, sendo 

que as pessoas bilingues receberam, adicionalmente, a instrução para alternar a língua após 

vinte minutos. As interrupções foram contabilizadas tendo-se verificado um número de 

interrupções significativamente superior na condição língua portuguesa nos grupos bilingues, 

enquanto, nos grupos monolingues, só se verificou uma tendência, não sendo os resultados 

significativos. Os resultados obtidos foram interpretados à luz da hipótese supramencionada e 

procurou-se dar uma possível explicação acerca da origem desta diferença através da estrutura 

gramatical das duas línguas em causa. O presente estudo constitui-se de forma pioneira no 

âmbito da relatividade linguística, procurando investigar, por um lado, diferenças culturais 

ligadas a interrupções, e, por outro lado, sendo o primeiro a abarcar as duas línguas em 

questão. Implicações práticas e propostas de investigações futuras serão discutidas. 

Palavras-chave: Relatividade linguística, Interrupções em conversas, Língua alemã e 

portuguesa



 

 

 

 

 

Abstract 

The influence of language on thought, perception and behavior, an idea linked to the 

linguistic relativity hypothesis (Whorf, 1956), has been the focus of numerous investigations 

with controversial results in the psycholinguistic field (Tse & Altarriba, 2008, Davidoff, 

Fonteneau & Goldstein, 2008, etc.). The present investigation focuses on behavioral 

differences, more specifically, on interruption frequency in German and Portuguese 

conversations. Two studies, one with monolingual and the other with bilingual participants, 

were done. Groups of three people were filmed for forty minutes while trying to solve tasks in 

teamwork. Bilinguals got the additional instruction to change the language after twenty 

minutes. Interruptions were counted and a significantly higher number of interruptions was 

found in the bilingual groups while the Portuguese condition, whereas in monolingual groups 

there could only be shown a tendency without significant results. The obtained results are 

interpreted in the light of the above mentioned hypothesis and an explanation about the 

possible stemming of these dissimilarities is tried to be given through grammatical differences 

between the two languages of interest. As the present study is investigating, on the one hand, 

cultural differences in terms of interruptions and, on the other hand, it is being the first to 

cover these two languages, it can be seen as a pioneer in the field of linguistic relativity. 

Practical implications, as well as suggestion of future research, are being discussed. 

Keywords: Linguistic Relativity, Interruptions in conversations, German and 

Portuguese Language 
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Introdução 

Atualmente, dada a facilidade em viajar ou comunicar sem atender à distância 

geográfica, num mundo que parece cada vez menor devido à globalização e padrões 

aumentados de migração subsequentes, somos forçados a lidar com realidades diferentes. 

Apesar de Zhifang (2002) ser da opinião que a globalização cultural abarca já uma longa 

história, com raízes num pensamento cosmopolita Clássico (proveniente da Grécia Antiga), 

podemos afirmar que, atualmente, a estadia num país que não seja o nosso país de origem 

parece ser mais acessível. O mundo está a ficar menor, mas “nada separa mais as pessoas de 

diferentes backgrounds
1
 culturais que a língua” (Sireci, 2011, p.236), uma fronteira que se 

pode, e muitas vezes tem de se ultrapassar. Assim, evidencia-se como é importante e 

frequente o conhecimento de mais do que uma língua (Ali, 2004). Alguns autores defendem 

inclusivamente a existência de um maior número de indivíduos em situações bilingues do que 

em situações monolingues, quer sejam famílias compostas por membros com línguas 

diferentes, quer seja no âmbito do trabalho ou da escola, ou mesmo em indivíduos que moram 

num país diferente do país de origem (Trudgill, 1992). Sendo o bilinguismo um fenómeno não 

só muito generalizado, como também complexo, tem vindo a ser objeto de interesse na área 

de psicolinguística (Rebelo, 2000). Hunt e Agnoli (1991) constataram que a problemática da 

língua é demasiada humana e complexa para caber no interesse de apenas uma disciplina 

científica. Similarmente, a consciência e a competência de multiculturalidade e de bi- ou 

multilinguismo tem vindo a aumentar na prática, como por exemplo na terapia (Ali, 2004, 

Santiago-Rivera, 1995).  

Ignorando questões ligadas à língua em terapia familiar desconhecemos aspetos 

importantes relativos às relações e ao self 
2
 (Burck, 2004). Por estas razões, o bilinguismo e a 

língua per se, bem como a investigação das suas consequências e implicações fazem parte da 

Psicologia. Uma hipótese científica, muito ligada à temática da língua, é a da designada 

“relatividade linguística”, que constata influências da língua falada em várias áreas da vida 

(Whorf, 1956). Ainda que constitua uma hipótese bastante antiga, têm vindo a ocorrer, ao 

longo dos anos, frequentes disputas e controvérsias acerca do debate preconizado entre uma 

visão universal e uma visão relativista sobre as línguas existentes (Ulbaeck, 1998). Foram 

encontrados, em numerosos estudos, resultados que mostram que a língua com que se fala tem 

                                                 
1
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito. 
2
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito.  
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influência sobre a perceção (Davidoff, Fonteneau & Goldstein, 2008), tal como na avaliação e 

na elaboração decorrentes (Maass, Karasawa, Politi & Suga, 2006), assim como na memória 

(Zhang & Schmitt, 1998) e na cognição (Chiu, Krauss & Lau, 1998), nas emoções (Perlovsky, 

2009) e no julgamento (Morris & Peng, 1994).  

No presente estudo, pretende-se descobrir mais sobre a influência da língua no 

comportamento em conversas, mais especificamente, na quantidade de interrupções. 

Primeiramente observar-se-á a condição monolingue (língua portuguesa ou alemã como 

língua materna) e, posteriormente, a condição bilingue (bilinguismo nas duas línguas 

supramencionadas). 

Desta maneira, este trabalho é constituído por quatro capítulos: 

O primeiro diz respeito ao Enquadramento Teórico em que se apresentará uma breve 

revisão crítica da literatura relativa aos seguintes tópicos: o conceito de bilinguismo, a ligação 

entre cultura e língua e a influência de línguas em várias áreas da vida. 

O segundo capítulo refere-se à metodologia, onde serão explanados os objetivos do 

estudo e decorrentes dos mesmos serão referidas as questões de investigação, a caraterização 

da amostra e os instrumentos utilizados, tal como será descrito o procedimento de recolha de 

dados. 

No terceiro capítulo, apresentar-se-ão os resultados obtidos, assim como as análises 

estatísticas efetuadas.  

O quarto capítulo corresponderá, por um lado, à discussão dos resultados, onde se 

reflete sobre os resultados obtidos e onde são abordadas as principais limitações do estudo. 

Por outro lado, serão discutidas as conclusões do trabalho, explorando as limitações do estudo 

conjuntamente com propostas para futuras investigações, sendo também apresentadas 

implicações práticas do presente trabalho. 
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I. Enquadramento Teórico 

Bilinguismo 

O bilinguismo trata-se de um fenómeno amplo e vasto. Existem realidades diversas nas 

quais se inscreve o contacto que um indivíduo estabelece com mais do que uma língua, e 

desta forma, diferirá a constelação de fatores económicos, políticos, sociais, familiares, etc., 

que, por sua vez, motivam diferentes formas de aprendizagem das duas ou mais línguas, 

constituindo-se estes aspetos como factos que dificultam a definição e delimitação do 

conceito do bilinguismo.  

À luz do modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), uma situação bilingue pode 

implementar-se em todos os níveis ecológicos, constituindo-se a pessoa como bilingue ao 

nível do microsistema, como no caso de uma família bilingue, definida por Ali (2004) como 

“uma família com pelo menos um membro cuja primeira língua é diferente da primeira língua 

dos outros membros da família” (p.343), e agindo como esta no meso-, exo- ou macrosistema. 

Ao nível do exosistema (Bronfenbrenner, 1979), uma situação bilingue poderá surgir na 

escola ou no trabalho, onde as circunstâncias exigem uma língua diferente da língua materna. 

Burck (2004) salienta no seu artigo “Living in several languages”, o aumento de situações 

bilingues no âmbito de trabalho. Existem muitos países onde é falada mais do que uma língua 

e, assim, a língua oficial pode diferir da língua que se utiliza em casa, e, portanto, existe um 

macrosistema linguisticamente diferente e que exige adaptação individual em termos de 

aprendizagem linguística, e, na melhor das hipóteses, fluência na segunda língua. Pode então 

dizer-se que as pessoas são bilingues, ou seja, que se tornam em bilingues, em função de 

motivações distintas: imigração, educação, família, residência temporária, etc.  

Existem diversas definições de bilinguismo na literatura, que se direcionam a 

diferentes âmbitos. Pode pensar-se como bi- ou multilinguismo a utilização regular de mais 

do que uma língua (Piller & Pavlenko, 2007). Uma delas, utilizada em vários estudos, 

corresponde à distinção entre fluência composta (compound fluent) e coordenada (coordinate 

fluent), tendo como base o conceito de bilinguismo balanceado, no qual a pessoa fala as duas 

línguas com proficiência nativa. Na primeira situação, as duas línguas estão organizadas num 

só sistema, acontecendo isto, frequentemente, em pessoas que aprenderam a segunda língua 

na infância, sendo que, no segundo caso, as línguas têm duas representações distintas. Ji, 

Nisbett e Zhang, (2004) verificaram, numa investigação com pessoas bilingues, fluentes na 

língua chinesa e inglesa, uma evidência decorrente desta diferenciação entre bilingues 
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compostos e bilingues coordenados. Os participantes eram pessoas de nacionalidade chinesa, 

simultaneamente fluentes na língua inglesa, detendo o conhecimento da segunda língua que 

surgiu em idades diferentes. Existe também a opinião que as duas formas podem coexistir em 

pessoas bilingues (Bialystock, 2001), tal como existe igualmente a ideia de que ao aceitar 

crenças da comunidade ligada à segunda língua, o indivíduo se organiza na transição de uma 

fluência coordenada para uma composta (Earle, 1967). De Zulueta (1984) referiu que, 

aparentemente indivíduos que aprendem a segunda língua após a puberdade apresentam uma 

organização neuropsicológica diferente daquela existente em pessoas monolingues ou 

bilingues, que aprenderam as duas línguas na infância. Isto não se refere à localização 

cerebral per se, mas a padrões de utilização, ou seja, à ativação cerebral. 

Uma outra denominação reporta-se à distinção entre bilingues simultâneos e bilingues 

sequenciais, sendo que os primeiros aprendem as duas línguas desde o nascimento, enquanto 

os segundos adquirem a segunda língua após a aquisição de uma língua nativa 

(Kaushanskaya, Blumenfeld & Marian, 2011).  

Os mesmos autores desenvolveram também uma investigação sobre o acesso ao 

reportório lexical de adultos bilingues, dado que estudos anteriores haviam demonstrado que 

este poderia ser influenciado pelo facto de constituírem pessoas bilingues, o que significa 

também exposição inferior a cada uma das duas línguas em causa. Contudo, verificaram-se 

níveis semelhantes de performance
3
 em termos de vocabulário. Tal observou-se em bilingues 

sequenciais, como também em bilingues simultâneos. Foi encontrada, porém, uma diferença 

que considerava o esforço, sendo que bilingues atingiriam o mesmo nível lexical, mas 

dependentes de maior número de recursos ao nível da memória a curto-prazo, ou seja, o 

recrutamento de mecanismos de base diferiu e a performance foi atingida através de caminhos 

diferentes (Kaushanskaya et al., 2011).  

Existe na literatura uma controvérsia acerca do nível de proficiência necessária para 

uma pessoa ser designada de bilingue, sendo que as duas maiores perspetivas provêm de uma 

abordagem ou funcional, ou formal (Bialystock, 2001). A primeira enfatiza o sentido prático 

da utilização de uma língua, ou seja, a aplicação comunicativa da mesma, e a segunda 

abordagem preocupa-se mais com a estrutura formal das línguas, como, por exemplo, a 

sintaxe e a dimensão de vocabulário adquirido. A complexidade na definição da condição 

bilingue decorre, exatamente, da dificuldade em medir ou definir a proficiência em pessoas 

                                                 
3
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito.  
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bilingues. Uma outra dificuldade decorrente, por um lado do facto de pessoas bilingues e as 

suas situações serem tão diversificadas quanto o são os indivíduos em geral, e, por outro lado, 

da dificuldade na descrição de domínio linguístico, que parece ser multidimensional, tendo 

cada uma das dimensões relevância em âmbitos diferentes, ou seja, dependendo dos objetivos 

da investigação torna-se necessário decidir qual será a definição adequada das dimensões de 

interesse para o estudo. 

A variedade de circunstâncias referida em que o fenómeno do bilinguismo surge, traz 

consigo, na maioria dos casos, para além da exposição a mais do que uma língua, a 

problemática da exposição a mais do que uma cultura. As ligações das definições dos dois 

conceitos serão tratadas no próximo subcapítulo deste enquadramento teórico. 

Cultura e língua 

Uma grande área da Psicologia ocupa-se das diferenças e semelhanças entre culturas, ou 

seja, da comparação transcultural, tendo vindo a surgir diferentes rótulos para designar esta 

comparação: “Psicologia Intercultural” (Neto, 1997), “Kulturvergleichende 

Völkerpsychologie”
4
 (Thomas, 2003), “Cross-Cultural Psychology”

5
 (Van de Vijver & 

Matsumoto, 2011), que existe em estreita ligação desde 1972 com a International Association 

for Cross-Cultural Psychology, ou seja, IACCP, que também publica o Journal of Cross-

Cultural Psychology (IACCP, 2011), “Psicologia Transcultural” (Psicoglobal, 2012), entre 

outras, sendo que todas abordagens se dedicam à investigação de diferenças entre culturas e 

das consequências daí decorrentes, assim como às origens de tais diferenças.  

Ji e colegas (2004) definiram cultura como o conjunto de “valores, crenças e normas 

partilhados dentro de um grupo de pessoas que muitas vezes falam a mesma língua e vivem 

próximos uns dos outros” (p. 59). Em consonância com esta definição surgem várias situações 

referentes à influência de mais do que uma cultura (por exemplo, e como foi já referido, a 

coexistência de uma língua falada na família de origem e uma outra falada no país onde a 

família reside atualmente).  

Pode encontrar-se muita literatura referente à ligação existente entre língua e cultura e, 

um conjunto de autores defende que língua e cultura se incorporam uma na outra, ou seja, 

estão interligadas, estando a língua imbuída culturalmente e, ao mesmo tempo, sendo a língua 

um meio através do qual se transmite e internaliza cultura (Ji et al., 2004, Burck, 2004, Prins 

                                                 
4
 Optou-se por manter o termo alemão, dado que a tradução para português parecia não conversar as 

caraterísticas do mesmo. 
5
 Optou-se por manter o termo inglês, dado que a tradução para português parecia não conversar as caraterísticas 

do mesmo. 
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& Ulijn, 1998, Wenzel, 2010, Zhifang, 2002). Prins e Uljin (1998) definem a cultura como 

uma “parte do sistema cognitivo ou da memória do longo prazo” (p. 144) e consideram 

esquemas culturais como facilitadores do entendimento e da interpretação de situações.  

 Intentando resumir vários estudos de caso (relativos a pessoas bilingues), Burck (2004) 

refere que a língua nos dá um sentido de identidade ou um conceito de personalidade, da 

mesma forma que transporta consigo significados. Além disso, as línguas diferem na forma 

como nos capacitam relativamente ao que comunicamos ou não comunicamos, ou seja 

“línguas diferentes falam-nos diferentemente” (Burck, 2004, p. 323), sendo que os 

participantes dos estudos da autora se experienciaram diferentemente em função da língua. 

Também os investigadores Krauss e Chiu (1998) têm poucas dúvidas relativamente ao facto 

de que “a língua que alguém fala é uma dimensão importante tanto para a categorização social 

como para a categorização do self 
6
” (p. 40). Pode então dizer-se que bilingues são também 

biculturais, isto é, possuem duas culturas diferentes (Ramírez-Esparza, Gosling, Benet-

Martínez, Potter & Pennebaker, 2006, Burck, 2004, etc.) ou, como Eisler (2004) salientou, a 

condição bilingue altera o nosso sentido de identidade (que também abarca a nossa cultura), 

especialmente quando aprendemos uma nova língua. 

Em culturas distintas, existem formas diferentes de interagir com pessoas, ou seja 

aplicam-se outras regras convencionais. Neste âmbito, os autores Triandis, Marín, Lisansky e 

Betancourt (1984) comprovaram que hispânicos possuem um roteiro cultural (cultural script), 

ou seja, um padrão de interação culturalmente instituído, denominado “simpatía”, para o qual 

nem sequer existe designação na língua inglesa. Uma pessoa que possui esta caraterística 

pessoal, que constitui um traço permanente e não surge apenas num contexto situacional, 

descreve-se como simpática e atrativa, ou seja, parece ser fácil e divertido conviver com esta 

pessoa. Este roteiro influencia as expectativas acerca da frequência de comportamento social 

positivo/negativo, que, por sua vez, tem consequências em termos da perceção de 

comportamentos sociais.
7
 Neste estudo supramencionado, realizado com hispânicos e não-

hispânicos, foi mostrado que um mesmo comportamento foi, por um lado, entendido como 

negativo por hispânicos e, por outro lado, pelos participantes não-hispânicos, foi percebido 

como neutro. Na sequência de um comportamento que não detinha qualquer intencionalidade 

                                                 
6
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conversar as 

caraterísticas do conceito. 
7
 Refere-se às expetativas que hispânicos (em comparação com não-hispânicos) mostraram acerca de 

comportamentos sociais: esperam-se com maior frequência comportamentos sociais positivos do que negativos. Através 
destas mesmas expetativas, sugerem-se níveis diferentes de adaptação em situações sociais nas duas culturas em questão, 
existindo maior adaptação no caso de pessoas provenientes da cultura hispânica. 
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subjacente a interpretação foi diferentemente conotada em função da condição hispânico/não 

hispânico, existindo maior conotação positiva por parte dos não-hispânicos, enquanto 

participantes hispânicos interpretaram de forma neutra o mesmo comportamento, devido às 

expetativas ligadas ao roteiro cultural (Triandis et al., 1984). 

A investigação de Benet-Martínez e John (1998) trouxe consigo resultados 

controversos. Os autores referidos mostraram, que existe pouca evidência para diferenças 

substanciais entre culturas na estrutura da personalidade, investigada através dos Big Five
8
 

(Benet-Martínez & John, 1998). Porém, acrescentaram na discussão que, o modelo Big Five
9
, 

abarca um nível de abstração bastante amplo, ao contrário do que acontece no constructo 

supramencionado (“simpatía”), conceptualizado a um nível muito menos vasto, que pode 

justificar o facto de no estudo de Benet-Martinez e John (1998) não se verificarem diferenças 

sistemáticas no que se refere aos Big Five entre os dois grupos culturais da sua investigação 

(latinos e anglicanos).  

Outra investigação científica importante neste âmbito foi feita por Ramirez-Esperza e 

colegas (2006) num estudo com pessoas bilingues na língua espanhola e inglesa, em que se 

verificaram resultados diferentes nas dimensões extroversão, conscienciosidade e 

amabilidade, dependendo da língua em que são questionadas, sendo que os valores obtidos 

foram superiores mediante o preenchimento em inglês. Isto não é sinónimo de que uma 

pessoa com caraterísticas de introversão em espanhol se torne numa pessoa extrovertida ao 

falar inglês, pois mantinha-se a posição na ordem dentro do grupo. Os autores argumentaram 

que a língua ativava um processo, um fenómeno, denominado Cultural Frame Switching 

(CFS)
10

, em que os indivíduos biculturais deslocam (shift) valores e atribuições na presença 

de um estímulo culturalmente relevante (Ramirez-Esparza et al., 2006). Também Krauss e 

Chiu (1998) consideraram a língua como um estímulo relevante para o priming
3
: “A língua é, 

como outros símbolos culturais, um meio eficaz para ativar cognições culturalmente 

modeladas” (p. 24).  

                                                 
8
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conversar as 

caraterísticas do conceito. 
9
 Numa investigação acerca da estrutura de traços da personalidade (traits), que foi realizada através de uma 

abordagem lexical, foram extraídas cinco níveis com os quais se podia agrupar uma grande parte da variabilidade na 
avaliação dos traços da personalidade (Goldberg, 1981 cit. por Benet-Martínez & John, 1998). Trata-se das seguintes 
dimensões: extroversão, neuroticismo, amabilidade, conscienciosidade e abertura à experiência. Uma estrutura de cinco 
dimensões não significa que diferenças na personalidade possam ser reduzidas, já que cada uma consiste em várias 
caraterísticas distintas e mais específicas que se resumem depois numa dimensão. Esta estrutura apresenta apenas o nível 
mais amplo possível de descrição abstrata da personalidade. 

10
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito. 
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A língua e a sua influência  

Foram já referidas, nas partes anteriores, algumas diferenças observadas em indivíduos 

bilingues, tendo-se levantado a questão relativa às origens destas diferenças. Foram, 

igualmente, referidos indivíduos que viviam mediante uma condição bilingue, sentindo-se 

pessoas diferentes em função da língua na qual falavam, ou seja, interagindo diferentemente 

numa dada língua em detrimento de outra língua, mediante a situação. Também foi referido 

que a língua pode funcionar como priming em termos da ativação de certas facetas da 

personalidade. Tal, talvez possa apontar para que estes fenómenos e observações se 

constituam enquanto consequência da língua falada (De Zulueta, Gene-Cos & Grachev, 2001, 

Burck, 2004, etc.).  

Mas como influi a língua? Para que possamos aproximar-nos de uma explicação é 

necessário começar por referenciar uma contribuição teórica relevante, que abarca, contudo, 

alguma controvérsia e que, ainda que date de há algum tempo, se mantém atual: Não se pode 

falar sobre língua, bilinguismo e observações de diferenças ligadas à língua, sem referir a 

hipótese de Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, também conhecida como hipótese da 

relatividade linguística (Sapir, 1921, Whorf, 1956)
11

, que será o foco da parte seguinte. 

A relatividade linguística  

Formulada nos anos 20 e 30, a hipótese supramencionada postulava, na sua “forma 

dura”, que a língua influía no nosso pensamento e também na nossa perceção, ou seja, na 

ausência de palavras e dos conceitos que estas, em si, abarcam, não seria possível pensar 

(Whorf, 1956, Lind, 2008, Szczesniak, 2005).  

“Nós dissecamos a natureza através das conceções feitas pela nossa 

língua materna. As categorias que isolamos do mundo de fenómenos, 

nós não encontramos diretamente apresentadas apesar de estarem 

mesmo à nossa frente; pelo contrário, o mundo é apresentado num 

fluxo de impressões que tem de ser organizado pelas nossas mentes – 

e isto significa maioritariamente pelos sistemas linguísticos das 

nossas mentes. Nós somos assim introduzidos a um novo princípio 

de relatividade, que representa a todos os observadores, que não são 

                                                 
11

 Wenzel (2010), no seu ensaio sobre língua, pensamento e cultura, faz referência a uma palestra de Wilhelm von 
Humboldt, um diplomata, filósofo e linguista, chamada “Über das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss 
auf die Ideenentwicklung” (“Sobre o aparecimento das formas gramaticais e a sua influência no desenvolvimento de 
ideias”), parecendo-lhe uma temática muito semelhante à hipótese de Sapir e Whorf, tendo sido, contudo, pensada cem 
anos antes (Humboldt, 1822 cit. por Wenzel, 2010). Para além disso, como Pula (1992) referiu, uma ideia semelhante havia 
já surgido em livros de Nietzsche e Korzybski. No entanto, este presente trabalho não constitui um discurso filosófico sobre 
a origem da ideia em causa, e como tal manter-se-ão os termos supramencionados –  “relatividade linguística” ou “hipótese 
de Whorf”.   
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conduzidos pela mesma evidência física, à mesma imagem do 

mundo, a não ser que as suas bases linguísticas sejam semelhantes, 

ou que possam de alguma forma serem calibradas.” (Whorf, 1956, p. 

213-214). 

Esta influente ideia postula, basicamente, que pessoas de línguas diferentes têm, 

dependendo do grau de diferença das línguas (semântica e gramaticamente), uma visão 

diferente do mundo (Trudgill, 1992, Zhifang,2002). Ou, numa interpretação rígida, traduzir-

se-ia na impossibilidade de tradução de uma língua para outra (Quine, 1960, 1972 cit. por 

Zhifang, 2002). Foi amplamente criticada e foi, em vários estudos, refutada esta “versão dura” 

da hipótese (Tse & Altarriba, 2008, Ji et al., 2004). Este caso aponta para uma versão 

determinista da língua – um determinismo linguístico no qual a língua determina processos 

não linguísticos, nomeadamente a perceção. Adicionalmente é de referir, uma visão menos 

radical, relativista – que postula a existência de uma relatividade linguística na qual existe 

uma variedade nos processos de pensamento influenciados pela língua (Cameron, 1999, 

Tohidian e Tabatabaie, 2010). Esta versão não tão extremada, também chamada “versão 

fraca” no âmbito científico, que postula a influência da língua no pensamento, ou seja, a ideia 

de que conceitos linguísticos influenciam estruturas cognitivas não linguísticas, surgiu em 

oposição à leitura anterior da hipótese, confirmada em diferentes investigações (Benet-

Martínez & John, 1998, De Zulueta, 1984, De Zulueta et al., 2001, Hoffman & Tchir, 1990, 

Morris & Peng, 1994, Maass et al., 2006, Regier & Kay, 2009, Yoshida & Smith, 2005, 

Zhang & Schmitt,1998, etc.)  

No entanto, de uma forma geral, e como Szczesniak afirmou: “Mesmo os mais ásperos 

críticos de Sapir e Whorf … deixam uma margem de dúvida, afirmando por exemplo, que a 

nossa língua materna pode, de facto dirigir o nosso pensamento, mas só no momento exato em 

que se fala” (Szczesniak, 2005, p. 63).  

De acordo com a versão menos extremada, ou seja, a “versão fraca” da teoria, surge, 

frequentemente, uma questão referente ao tipo de influência que as regras de uma língua têm 

nas ações verbais e concretas associadas à comunicação (Helfrich, 1993). Carruthers (2008) 

comentou que a hipótese, é frequentemente vista enquanto sinónimo para “construção social 

de realidade”. No entanto, Grelland (2006) sublinha que não se trata de uma visão 

construtivista
12

, apesar de a realidade surgir através da língua, dependendo dos conceitos e 

                                                 
12

 Numa visão construtivista seríamos nós ou a nossa língua os construtores das nossas experiências, uma 
construção que aconteceria independentemente da realidade externa (Grelland, 2006). 
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regras disponíveis nesta. Propôs que a “língua é a nossa ligação a realidade e não a substitui” 

(Grelland, 2006, p. 326).  

Whorf, ao longo das suas várias investigações com populações de línguas diferentes 

(Hopi, Asteca, Maya etc.), descreveu que as línguas se distinguem para além do ponto de vista 

lexical (Ramer, 1996). Na língua dos Índios Hopi, por exemplo, não existe palavra 

correspondente à palavra “time” da língua inglesa, mas também na estrutura gramatical, nem 

há tempos verbais para expressar futuro, passado etc. (Zhifang, 2002). Apresentou-se, a partir 

deste tipo de observações, o termo “standard average European Languages
13

” (SAE) para 

fazer referência às diferenças entre as línguas, embora, como se mostra em outros estudos, à 

semelhança da presente investigação, existam diferenças cruciais entre as línguas europeias, 

por exemplo, entre a língua espanhola e inglesa (Ramirez-Esperza et al., 2006). 

Hunt e Agnoli (1991) apresentaram uma reformulação da hipótese anterior, de forma a 

facilitar a testabilidade da mesma. Focaram-se nesta tentativa de reformulação e menos na 

tradutibilidade de uma língua para uma outra, o que, durante muitos anos, tinha sido o foco da 

investigação e a origem de muita controvérsia. Os autores focaram-se nos custos cognitivos 

associados à expressão de um certo conteúdo numa dada língua (por exemplo em termos de 

decisões requeridas para a escolha de uma certa expressão, palavra, afirmação, etc.), dado que 

“a hipótese de Whorf é vista como uma hipótese psicológica relativa à execução da língua e 

não como uma hipótese linguística relativa à competência na língua” (Hunt & Agnoli, 1991, 

p. 387). Portanto, o que interessa é o modo como formas linguísticas são representadas e 

como, através desta representação, afetam conceitos e categorias que simbolizam objetos e as 

suas relações no mundo. Podem ser observadas diferenças no número de decisões requeridas 

para chegar a uma dada palavra ou construção gramatical adequada para a enunciar, através 

do tempo de reação, por exemplo. Tal indica que falar, ou até pensar sobre algo para o qual 

existe uma correspondência lexical em dada língua, seja atingido com maior facilidade do que 

o oposto (Hunt & Agnoli, 1991).  

                                                 
13

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 
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Investigações em torno da hipótese de Whorf 

Das cores e dos animais: Categorias que influenciam a perceção 

Em geral, a discussão nature/nurture
14

 tem uma longa história no âmbito da perceção 

humana, ou seja, os apoiantes ou são provenientes de uma visão universalista ou defendem a 

influência da cultura/língua na nossa perceção (Da Pos & Albertazzi, 2010). Existem também 

autores que reconhecem os limites desta dicotomização (Cladière, Jraissati, & Chevallier, 

2008). As diferenças lexicais entre as línguas relativamente a cores têm sido um dos focos 

principais da investigação. Já Whorf (1956) havia investigado nesta área, uma vez que 

parecem existir grandes variações ligadas às categorias de designação de cores. Gomia (2012) 

divide em três fases as disputas teóricas nesta área: uma fase inicial com evidências apoiando 

a hipótese de Whorf, uma segunda, desafiando-a, e uma terceira que estabiliza os requisitos de 

evidências e, ainda, a fase atual, na qual as investigações se mostram mais cuidadosas 

relativamente à metodologia utilizada. Nesta última, nasceram novas ideias e técnicas para 

testar e interpretar a relatividade linguística, por exemplo, através da gravação de ERPs 

(event-related potentials
15

) e através de outras estratégias que antigamente não existiam (Liu, 

Li, Campos, Teeter, Tao, Zhang & Sun, 2010). Existem igualmente muitos estudos apoiando, 

novamente, a influência da língua na perceção em adultos (Liu et al., 2010, Pilling & Davis, 

2004, Davies, Sowden, Jerrett, Jerrett & Corbett, 1998, etc.) tendo também sido encontrados 

efeitos causados pelas categorias oferecidas por uma língua, em crianças (Daoutis, Franklin, 

Riddett, Clifford & Davies, 2006). Na área da neuropsicologia têm-se desenvolvido estudos 

variados que evidenciam a existência de um efeito lateralizado de Whorf (Drivonkou, Kay, 

Regier, Ivry, Gilbert, Franklin & Davies, 2007, Franklin, Drivonikou, Clifford, Kay, Regier e 

Davis, 2008, Regier e Kay, 2009, etc.). O termo “efeito lateralizado de Whorf” refere-se à 

lateralização da ativação cerebral, dado que parecem existir certas funções especializadas 

ligadas a maior contribuição de um certo hemisfério. A lateralização de funções linguísticas 

significa que a maioria destas é executada no hemisfério esquerdo do cérebro humano. Nos 

estudos dos autores supramencionados, foi verificada uma variação do efeito de Whorf 

dependendo da área cerebral contribuinte, tendo em conta que em geral (em indivíduos 

destros) o hemisfério esquerdo está preferencialmente ligado às funções que se relacionam 

com questões linguísticas. Adicionalmente verifica-se também uma projeção visual cruzada, 

                                                 
14

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 

15
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito. 
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sendo que os estímulos apresentados na área visual direita são apresentados no hemisfério 

esquerdo do nosso cérebro, e vice-versa. Previu-se pois, que juntando as duas condições 

supracitadas deveria também ser observado um efeito de relatividade linguística que se 

evidenciava em estímulos apresentados nessa área visual, ou seja, na área visual direita. 

Verificou-se uma diferença no desempenho dos participantes em tarefas ligadas à distinção de 

cores, em função do lado de apresentação do estímulo. Por exemplo, os participantes 

identificaram alvos que foram apresentados no lado visual direito, mais depressa quando estes 

pertenciam a categorias diferentes dos distratores (Drivonikou et al., 2007). Trata-se, pois, de 

uma perceção categorial
16

, sendo esta uma área muito ligada a caraterísticas linguísticas. 

Gilbert, Regier, Kay e Ivry (2007), também testaram o efeito lateralizado de Whorf e 

descobriram que este é identicamente observável, na perceção de desenhos de animais, isto é, 

a perceção foi mais afetada por categorias linguísticas, quando os animais foram apresentados 

na área visual direita, que, como já referido, está mais ligada ao hemisfério esquerdo em 

termos de projeção. Este efeito foi reduzido numa situação em que se adicionaram tarefas que 

exigiam memória verbal, o que não se verificou com tarefas adicionais ligadas à memória 

espacial. Estes resultados reforçam a hipótese de Whorf que estipula a influência de 

categorias linguísticas na perceção. 

Foi também demonstrada num estudo de Davidoff e colegas (2008) a influência de 

categorias na perceção, mais especificamente na área da perceção categorial. A investigação 

tinha como objetivo verificar diferenças entre participantes ocidentais e participantes 

provenientes de uma cultura remota, mais especificamente, um povo chamado Himba
17

. Os 

membros da população Himba, comparativamente aos sujeitos ocidentais, avaliaram duas 

vacas – um elemento culturalmente importante e linguisticamente mais presente no léxico de 

Himba – de categorias diferentes como mais dissemelhantes do que as pessoas ocidentais, ou 

seja, a experiência e as dicas linguísticas deste povo influenciaram a perceção do mesmo 

(Davidoff et al., 2008). 

                                                 
16

 A “Perceção Categorial” trata-se de um fenómeno psicológico que ocorre na avaliação da diferença entre 
estímulos. Dois estímulos, quando pertencem a categorias diferentes, são avaliados sendo enfatizadas as diferenças, 
comparativamente a dois estímulos da mesma categoria, ainda que a diferença física entre os estímulos apresentados da 
mesma categoria seja igual à diferença entre dois estímulos de diferentes categorias. Frequentemente esta diferença física 
é designada por “just noticeable differences”. (Davidoff et al., 2008). 

17
 População nómada do norte de Namíbia e de Angola para a qual a criação de gado constitui uma importante 

parte da sua cultura. Consequentemente este povo dispõe mais referências linguísticas ligadas a esta temática. (Davidoff et 
al., 2008). 
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Da cognição social e das suas categorias linguísticas 

Um outro âmbito que reúne numerosas investigações referentes à relatividade 

linguística, reporta-se à cognição social e ao conjunto de investigações relativas à causalidade 

decorrente desta linha teórica.  

Uma série de estudos sobre causalidade interpessoal foi publicado num artigo por 

Hoffman e Tchir (1990). Estes demonstraram que uma parte do pensamento causal, ou seja, 

uma parte da atribuição de responsabilidade numa interação, se relaciona com certos aspetos 

do nosso léxico disposicional
18

. Os estímulos apresentados foram vistos com maior peso 

causal pelos participantes quando usados verbos (provenientes da língua inglesa
19

) associados 

a determinados adjetivos. Por exemplo, para o verbo inglês “disobey” existe um adjetivo 

ligado ao mesmo: “disobedient”, que, por sua vez, descreve uma de duas pessoas numa 

interação, mas não a outra. Na frase “A disobeys B” o peso causal reside na pessoa A, ou seja, 

a pessoa A será pensada como responsável pela situação já que existe um adjetivo a descreve 

disposicionalmente enquanto desobediente, sendo esta encarada enquanto caraterística estável 

da pessoa em causa. Por outro lado, em frases cujos verbos não possuíam um adjetivo 

associado o experimentador foi visto como causalmente mais influente: por exemplo, na frase 

“A dislikes B” o peso causal iria estar na pessoa B. Isto justificar-se-ia pela existência de 

léxico disposicional, nomeadamente pela existência de um adjetivo na língua inglesa 

(“dislikable”) que descreve uma caraterística da pessoa B, mas não descreve a pessoa A. O 

efeito supramencionado aumentou mediante priming
20

 (feito através da apresentação de 

adjetivos). Os resultados apontam, pois, para uma influência do conteúdo lexical no 

julgamento causal, ou seja, a estrutura da língua influenciou, neste estudo, a interpretação de 

situações, à semelhança do que Whorf (1956) havia postulado, i.e., que as nossas observações 

são subsequentemente organizadas “pelas nossas mentes – e isto significa maioritariamente 

pelos sistemas linguísticos das nossas mentes” (p. 213). 

Uma grande parte de investigações nesta área da relatividade linguística foi realizada 

com participantes provenientes de países de língua inglesa em comparação com pessoas que 

possuíam a língua chinesa como língua materna, já que nas entre as duas línguas existem 

diferenças profundas, por exemplo relativamente a categorias, sendo que o mundo ocidental 

                                                 
18

 Neste dito “léxico disposicional” encontram-se palavras ligadas a disposições pessoais, ou seja, a descrições de 
caraterísticas estáveis de pessoas.  

19
 Nos exemplos explicativos a seguir utilizar-se-ão palavras inglesas, já que o estudo de Hoffman e Tchir (1990) foi 

feito utilizando a mesma língua. 
20

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito.  
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está estruturado através de duas categorias, nomeadamente formas e substâncias, termos que 

na língua chinesa não possuem categorias correspondentes (Zhifang, 2002). Wenzel (2010), 

na sua dissertação sobre a língua chinesa, apontou uma ideia interessante, nomeadamente 

tentou ligar as estruturas de línguas com a visão do mundo de diferentes povos. Colocou a 

pergunta se “poder-se-ão estabelecer possíveis ligações entre a linguagem e as visões do 

mundo, ou seja, ligações (A) entre (a) verdade, essências e um nível metafísico abstrato, e (a’) 

a estrutura do Grego e ou Latim; e (B) entre (b) relação, interação e yin yang e (b’) a estrutura 

do Chinês?” (Wenzel, 2010, p. 470). Referiu também que, na língua chinesa, as circunstâncias 

e o contexto possuem um papel preponderante para a compreensão da frase, uma vez que não 

existe concordância entre caso e género da palavra. 

Cada língua oferece, então, uma variedade de particularidades em termos de categorias, 

palavras, sentidos, estruturas gramaticais, etc. Neste âmbito, ao ensinar a crianças de dois 

anos associações entre palavras e propriedades percetivas de objetos, ou seja, regularidades 

percetivas
21

, Yoshida e Smith (2005) demonstraram que a correlação de pistas linguísticas 

com a estrutura da categoria influencia a aprendizagem de pistas percetivas. Tendo em conta 

que cada língua oferece diferentes categorias lexicais e gramaticais, as quais servem 

subsequentemente como bootstrap
22

 (i.e., como “iniciação” ou “base”) para cada tipo de 

aprendizagem, os resultados obtidos podem ser interpretados à luz de diferentes bootstraps 

proporcionados por diferentes línguas e da divergência consequente dos efeitos conceptuais, 

que se desenvolvem a partir de categorias incorporadas linguisticamente (que talvez não 

possam ser integradas em línguas diferentes). Desta forma, são ensinadas diferentes bases às 

crianças na aprendizagem linguística e o que uma criança aprende (por exemplo, através de 

categorias oferecidas numa língua), pode influenciar aquilo a que atende assim como pode 

influenciar os conteúdos que aprende ao longo da vida. Uma vez mais, corroborando a 

hipótese de Whorf, as bases conceptuais podem afetar a interpretação do mundo. 

Também ao investigar diferenças nestas línguas, Morris e Peng (1994) desenvolveram 

uma investigação que abarcou três estudos diferentes sobre padrões de atribuição causal e 

diferenças interculturais. Foram comparadas atribuições feitas por participantes de 

nacionalidade chinesa e americana. Os últimos, provenientes de uma cultura habitualmente 

                                                 
21

 O estudo supramencionado refere-se à regularidade de objetos, mais especificamente, a regularidades 
baseadas na forma e na solidez de um objeto. Estas podem servir como base para a criação de categorias (como acontece 
na língua inglesa, já que estas categorias correspondem na gramatica a certas expressões ligadas à contagem de objetos. 
Por exemplo, “a” e “some”, trata-se de uma particularidade da língua inglesa mas não necessariamente de outras línguas, 
que, por sua vez, são capazes de oferecer outras categorias que não ocorrem na língua inglesa). 

22
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito. 
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avaliada como individualista, escolheram mais frequentemente a atribuição disposicional, ou 

seja, uma atribuição de caraterísticas estáveis em detrimento dos primeiros. Os chineses, por 

sua vez, provenientes de uma cultura de caráter coletivista, optaram frequentemente por 

explicar a causalidade através de fatores situacionais. Os autores descreveram que estas 

diferenças nas atribuições de americanos individualistas e chineses coletivistas eram bastante 

amplas (evocam-se em qualquer evento codificado como desvio social) e eram também muito 

profundas em termos cognitivos (são permeáveis a formas de racionalização, ou a modos de 

cognição causal). Verificou-se, então, uma diferença cultural em termos da cognição social, 

ou seja, associada à perceção causal e recorrentemente à interpretação causal.  

Foi procurado em estudos subsequentes a possibilidade de esta diferença cultural ser 

explicada através de aspetos linguísticos (Maass et al., 2006). Com essa finalidade, foram 

conduzidos cinco estudos diferentes, reunidos numa mesma investigação que explorava o 

papel da língua nas diferenças culturais. Os estudos atendiam à visão mais holística 

preconizada por pessoas orientais, em detrimento de uma mais analítica ocidental, ou seja, 

atendiam ao estilo cognitivo preterido. Os autores mencionados obtiveram vários resultados 

que mostraram uma ligação entre estilos cognitivos e traços do comportamento linguístico, tal 

como foi observado na memória de informações (Maass et al., 2006). Os participantes de 

nacionalidade italiana (representando, no estudo em questão, as culturas ocidentais) 

empregaram, em descrições de indivíduos e grupos, um maior número de adjetivos, enquanto 

participantes de nacionalidade japonesa utilizaram mais frequentemente verbos. Uma 

observação que sublinha a própria função gramatical de adjetivos e verbos, com os primeiros 

a salientar caraterísticas estáveis em pessoas e os últimos a enfatizar ações situacionais, o que 

é congruente com as caraterísticas culturais dos participantes. Além disso, os japoneses 

julgaram adjetivos em geral como menos preditivos do comportamento futuro, contudo, 

imaginaram situações concretas com maior facilidade relativamente aos participantes de 

nacionalidade italiana. Por outro lado, os europeus ao recordarem-se das descrições, 

cometeram maior número de erros mnésicos, indicando uma inferência que antecipa uma 

existência de traços a partir de conhecimento acerca de certos comportamentos (behavior-to-

trait
23

), conhecido como “erro fundamental de atribuição”
24

. Os asiáticos, por sua vez, 

                                                 
23

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 

24
 O erro fundamental de atribuições, em inglês “fundamental attribution error” (Ross, 1977 cit. por Maass et al., 

2006) ou “correspondence bias” (Gilbert & Malone, 1995 cit. por Maass et al., 2006), refere-se à interpretação de 
comportamentos. Trata-se da tendência para interpretar comportamentos como decorrentes de disposições internas 
estáveis, mais do que na sequência de condições situacionais. É feita uma interpretação como se certo comportamento 
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demonstraram uma tendência oposta. Tal pode ser visto como indicativo de diferenças 

culturais sistemáticas na elaboração de informação social, demonstrando o importante papel 

da língua em termos de cognição social influenciada pela cultura. Os dois estilos cognitivos 

refletem-se em preferências linguísticas, que por sua vez, proporcionam uma ligação entre 

cultura e estilos cognitivos. A utilização de certos aspetos de uma língua mantém e promove 

perspetivas culturalmente relevantes, no caso referido, através de perceção e memória (Maass 

et al., 2006).  

Hoffman, Lau e Johnson (1986) desenvolveram uma investigação que abarcava a língua 

chinesa e inglesa, tendo verificado a “versão fraca” da hipótese de Whorf, que postula que 

uma dada língua torna, como já foi referido, mais fáceis ou difíceis certas formas de 

pensamento. Realizaram um estudo com pessoas bilingues (de nacionalidades chinesa e 

inglesa), e conseguiram, desta forma, isolar efeitos linguísticos imbuídos culturalmente. 

Investigaram, então, a influência que a relatividade linguística pode comportar para a 

memória e para as impressões relativas a outras pessoas. Foram, assim, apresentadas 

descrições de pessoas, recorrendo a repertórios de rótulos com base em esquemas de 

personalidade, distintos nas duas línguas, ou seja, existentes numa mas não na outra língua
25

. 

A língua afetou, no estudo em questão, a aquisição e a utilização de esquemas cognitivos.  

A investigação de Zhang e Schmitt (1998) enquadra-se, também, no âmbito de 

diferenças entre línguas e das categorias por estas oferecidas, bem como no âmbito das 

implicações destas ditas diferenças linguísticas. Os seus estudos apoiaram empiricamente a 

relação entre representação linguística mental e cognição/comportamentos não-linguísticos. 

Na língua chinesa, existem classificadores inerentes as palavras, que descrevem aspetos 

físicos de objetos (forma, tamanho, grossura, extensão etc.), o que não se verifica na língua 

inglesa. Poder-se-ia concluir que estes só deviam ser mentalmente representados nos 

participantes chineses e não nas pessoas falando inglês. As consequências observadas nas 

investigações de Zhang e Schmitt (1998) são impressionantes – foi mostrada não só a 

influência linguística na perceção de similaridade e na organização de objectos na memória 

(clusters
26

), como também na avaliação de produtos e objetos num cenário ligado a pistas 

                                                                                                                                                         
constituísse um traço de personalidade ao invés de um comportamento momentâneo. Este viés mantem-se inclusivamente 
na recordação de acontecimentos (Maass et al., 2006). 

25
 Rótulos facilitam a descrição de certas situações, ou, como é o caso no estudo de Hoffman e colegas (1986), de 

pessoas, dando um termo que junta várias caraterísticas. Na língua inglesa existem, por exemplo, as palavras “yuppies”, 
“intellectuals” etc. que referem a um tipo de pessoa e permitem uma denotação rápida, fácil e consistente (Chiu et al., 
1998).  

26
 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 

caraterísticas do conceito. 
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visuais. Significa que as diferenças se manifestaram também num âmbito mais prático e 

detentor de grande importância em termos de publicidade e comportamento de consumidor.  

 

Após o enquadramento teórico, que tentou facultar uma visão geral sobre as 

investigações existentes na área da psicolinguística, passar-se-á a apresentar a parte empírica 

do presente estudo, o qual se relembra possuir o objetivo central de investigar diferenças no 

comportamento dependendo da língua na qual se fala, visando verificar-se se a frequência de 

interrupções difere significativamente em conversas conduzidas na língua portuguesa e na 

língua alemã. 
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II. Metodologia 

Neste capítulo, relativo à metodologia adotada na presente investigação, apresentar-se-

ão os objetivos e a justificação do estudo. Seguidamente, será enunciada a caraterização das 

amostras, bem como a descrição dos instrumentos utilizados e o procedimento da recolha de 

dados. 

Objetivos e justificação do estudo  

No âmbito da psicolinguística não existe nenhuma investigação que eleja como objeto 

de estudo o comportamento em conversas, ainda que pareça o campo mais imediato e ligado à 

comunicação e, desta forma, à língua. Não obstante, foram realizados numerosos estudos 

comparando a língua inglesa com a espanhola ou com línguas no espaço asiático, registando-

se, no último caso diferenças significativas quanto aos termos de categorização gramaticais.  

 No que respeita à comparação entre a língua portuguesa e a língua alemã, realizamos 

pesquisas em torno do tema e não encontramos estudos que permitam aferir esta questão. 

Assim, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre a influência da língua no 

comportamento, excluindo fatores individuais, uma vez que, numa parte do estudo em 

questão, os participantes se mantém em ambas as condições (conversa em português/conversa 

em alemão), sendo analisadas as diferenças da condição da língua utilizada. Desta forma 

pretende-se investigar o comportamento de pessoas em conversas e, no presente estudo, 

pretende-se igualmente analisar os mesmos indivíduos quando utilizam duas línguas 

diferentes e, dependendo da língua falada, analisar a quantidade de interrupções.  

As interrupções em conversas podem ser interpretadas como caraterísticas pessoais (e.g. 

“falta de autocontrolo” ou mesmo “falta de respeito”). No entanto, surge também a hipótese 

de que a estrutura gramatical da língua possa influir neste comportamento. As diferenças 

gramaticais entre as duas línguas em questão revelam diferenças em termos da posição dos 

vários elementos sintáticos nas frases: na língua alemã, ao contrário da portuguesa, o verbo 

aparece frequentemente no final da frase. Desta forma não se pode interromper uma vez que o 

verbo traz informação essencial para a compreensão da frase. Será que a própria estrutura 

sintática da língua alemã impede que haja maior número de interrupções? Isto é: será que uma 

língua poderá condicionar o comportamento, no nosso caso, a frequência de interrupções?  

Assim, esta investigação pretende, enquanto objetivo geral, estudar a influência da 

língua no comportamento. Pretende verificar diferenças comportamentais em conversas 
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dependendo da língua falada num certo momento. Especificando este objetivo geral, 

definiram-se os seguintes objetivos orientadores: 1.) Comparar a frequência de interrupções 

em conversas de pessoas monolingues austríacas, que falam alemão como língua mãe e 

portuguesas; 2.) Comparar a frequência de interrupções em conversas de pessoas bilingues (na 

língua alemã e na língua portuguesa), em função da língua falada. Para atender ao conjunto de 

objetivos supramencionados construíram-se as seguintes questões de investigação:  

Questão de investigação 1: Haverá diferenças significativas na frequência de 

interrupções em conversas monolingues (diferenças interculturais)?  

Questão de investigação 2: Haverá diferenças na frequência de interrupções em 

conversas de pessoas bilíngues, em que os mesmos sujeitos alteram a língua em que fala? Ou 

seja: Haverá uma diferença intrapessoal na frequência de interrupções, dependendo da língua 

na qual a pessoa fala num dado momento? 

Pretende-se, desta forma aprofundar o conhecimento sobre a influência da língua falada 

num dado momento sobre o comportamento, excluindo fatores individuais, uma vez que nas 

duas condições os sujeitos são sempre os mesmos e a única alteração que se regista é ao nível 

da língua falada. Para além disso, pretende-se construir uma base para investigações seguintes 

nesta área, tal como explorar a área da psicolinguística, relativamente às duas línguas em 

questão. 

Seleção da amostra e recrutamento dos participantes 

Para atingir os objetivos do estudo foram recolhidas amostras monolingues (de dois 

países diferentes) e uma amostra bilingue. Em termos da interdependência da cultura e da 

língua em investigações semelhantes à presente, Ji e colegas (2004) acreditam que ao “usar 

bilingues como participantes, somos capazes de separar substancialmente as duas variáveis, 

i.e. estudar uma enquanto controlamos a outra” (p. 58). Tal designa-se de within-participant 

design
27

 que neste caso acontece com bilingues (Ji et al., 2004, p. 59). Como ainda não havia 

sido realizada nenhuma investigação que se assemelhe à presente, desenvolveu-se este estudo-

piloto composto por quatro grupos monolingues (dois de cada língua), em que os participantes 

deveriam falar sobre um dado tópico durante 40 minutos. Tal foi necessário para verificar as 

definições de interrupção e a sua utilidade, assim como para aferir a exequibilidade da 

contagem de interrupções.  

                                                 
27

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito.  
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As amostras monolingues foram recolhidas na Áustria e em Portugal, sendo que a 

primeira foi recolhida na HIB Liebenau, escola em Graz, cidade austríaca, e a segunda na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, entre dezembro de 2011 e março de 

2012. O recrutamento da primeira amostra realizou-se na Áustria através de um professor que 

aí lecionava, tendo sido coletados seis alunos. Em Portugal, o recrutamento foi realizado, por 

um lado, através de contactos via e-mail e, por outro lado, foi também realizado a partir de 

uma aula do orientador da presente dissertação, tendo sido facultada uma explicação geral do 

estudo pela investigadora, assim como se explanou o procedimento da participação. 

 As amostras bilingues foram recolhidas na zona da Grande Lisboa entre fevereiro e 

setembro de 2012, sendo que funcionou, por um lado, através de contactos pessoais, e, por 

outro lado, recorreu-se, a partir dos contactos existentes, a uma estratégia adicional, 

nomeadamente através do sistema “bola de neve” (Lind, 2008, p. 186). Em cada contacto o 

sujeito foi questionado relativamente à disponibilidade de outras pessoas conhecidas que 

reunissem as mesmas condições (pessoas bilingues na língua portuguesa e alemã, que 

residissem atualmente em Portugal) e ao conhecimento de outros indivíduos que pudessem ter 

interesse na participação no estudo. Além disso foi solicitado o contacto do correio eletrónico 

dos potenciais participantes, e encaminhado um e-mail que incluía um pedido de participação 

e, adicionalmente, um esclarecimento sobre o estudo (Anexo 6). Após a existência de uma 

resposta afirmativa, formaram-se grupos de três pessoas, preferencialmente conhecidas. A 

formação destes grupos aconteceu, também, através de e-mail, tentando-se posteriormente 

encontrar um local sossegado que se adequasse aos requisitos básicos para a filmagem, onde 

não existissem interrupções de terceiros, em que os três participantes se pudessem sentar 

juntos a uma mesa para trabalharem na tarefa proposta e onde, por fim, fosse possível filmar a 

realização da tarefa de grupo. 

Caraterização das amostras 

Caraterização das amostras monolingues 

A amostra monolingue de sujeitos de língua alemã foi constituída por seis pessoas 

(N=6), sendo 50% de sexo masculino e 50% de sexo feminino (N=3) de idades 

compreendidas entre os 17 e os 19 anos (M=17,33 anos e DP=0,816), todos de nacionalidade 

austríaca, falando alemão como língua mãe. Os participantes eram alunos do último ano na 

HIB Liebenau, uma escola na cidade Graz, Áustria. Os pais dos participantes têm, sem 

exceção, nacionalidade austríaca. 
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Os elementos da amostra monolingue de língua portuguesa são, à semelhança do grupo 

monolingue austríaco, seis indivíduos, com igual distribuição de sexos (metade da amostra 

sexo feminino, metade sexo masculino), com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos 

(M=18,67 anos, DP=1,033). Os participantes portugueses são estudantes do primeiro ano da 

Faculdade de Psicologia da Universidade Lisboa (FPUL), tendo, à semelhança dos seus pais, 

nacionalidade portuguesa. 

Descrição comparativa das amostras monolingues 

Apesar de algumas caraterísticas serem semelhantes entre as amostras, outras diferem 

entre elas. No que se refere ao conhecimento anterior entre os participantes do mesmo grupo, 

apenas os elementos da amostra monolingue austríaca reunia um conhecimento antecedente 

entre os participantes, dado que frequentavam a mesma turma há, pelo menos três anos (e em 

muitos casos mais tempo). As turmas na Áustria são turmas consistentes nas quais os alunos 

permanecem no mesmo grupo ao longo dos anos, motivando uma convivência diária 

alongada. Pelo contrário, os estudantes portugueses, embora tenham sido do mesmo ano, 

tinham menor conhecimento anterior entre os participantes, não tendo, em alguns casos, 

qualquer tipo de relação, constituindo-se esta como uma situação que só se revelou durante as 

filmagens. 

Nos quadros II.1 e II.2 podem verificar-se os dados obtidos quanto à idade e ao número 

de línguas estrangeiras que os participantes monolingues falam. 

Quadro II.1: Médias, desvios-padrão, mínimos e máximos: Idade em anos (Grupos 

monolingues) 

Língua mãe N M DP Mínimo Máximo 

alemã 6 17,33 0,816 17 19 

portuguesa 6 18,67 1,033 17 20 

 

Quadro II.2: Médias, desvios-padrão, mínimos e máximos: Número de línguas 

estrangeiras (Grupos monolingues)  

Língua mãe N M DP Mínimo Máximo 

alemã 6 3,33 0,516 3 4 

portuguesa 6 2,67 0,516 2 3 
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Caraterização da amostra bilingue 

A amostra de pessoas bilingues é constituída por doze participantes, sendo 58,3% (N=7) 

do sexo feminino e 41,7% (N=5) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e 

52 anos (M=33 anos, DP=12,82).   

Relativamente à nacionalidade dos participantes (Gráfico II.1), a maioria indicou ter 

nacionalidade de um país de língua alemã (41,7%, N=5), 33,3% de nacionalidade de um país 

de língua portuguesa (N=4) e um quarto possui dupla-nacionalidades de países de língua 

alemã ou portuguesa (25%, N=3).  

Gráfico II.1: Nacionalidades dos participantes bilingues 

 

Quanto à nacionalidade dos pais, revelou-se que 66,7% das mães são de nacionalidade 

alemã ou austríaca, 33,3% de nacionalidade portuguesa. Um terço dos participantes (33,3%, 

N=4) tem pai de nacionalidade de um país de língua alemã, 41,7% (N=5) de nacionalidade de 

um país de língua portuguesa, e os restantes três participantes indicaram ter um pai com 

dupla-nacionalidade (25%). 

No que diz respeito às competências nas duas línguas (alemão e português), mediante a 

divisão pelas áreas: “competências na compreensão”, “competências na produção oral”, 

“competências na escrita”, (avaliadas de 0 “nenhuma competência” até 6 “competência 

perfeita”, ver Anexo 19) verificaram-se os dados seguintes (ver Quadro II.3). Adicionalmente, 

foi calculada uma outra variável composta pelas três áreas supramencionadas, nomeadamente 

a variável “competência geral” (avaliada de 0 “nenhuma competência” até 6 “perfeita 

competência”) que pode ser vista no Quadro II.4. 
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Quadro II.3: Competências nas duas línguas em questão - separadas em três áreas 

(Grupos bilingues) 

Competências 

 

 

Língua 

 na compreensão na produção oral na escrita 

N M DP Mín. -Máx. M DP Mín. -Máx. M DP Mín. e Máx. 

alemã 12 5,67 ,492 5-6 5,33 ,778 4-6 4,92 1,165 2-6 

portuguesa 12 5,75 ,452 5-6 5,5 ,522 5-6 3 1,044 3-6 

 

Quadro II.4: Competências gerais nas duas línguas em questão - calculadas das três 

áreas (Grupos bilingues) 

 

 

 

Língua 

Competência geral  

N M DP Mín. - 

Máx. 

alemã 12 5,306 ,758 3,67-6 

portuguesa 12 5,417 ,534 4,67-6 

 

Os participantes têm, em média, 5 pessoas com as quais falam na língua alemã, 4 com 

as quais conversam na língua portuguesa e 3 pessoas com quem falam nas duas línguas em 

questão. O Quadro II.5 mostra os valores descritivos. 

Quadro II.5: Quantidade de pessoas para conversar nas línguas diferentes (Grupos 

bilingues) 

Número de pessoas com 

as quais fala… 

N Mean Std.Deviation Minimum Maximum 

na língua alemã 12 4,67 2,999 1 9 

na língua portuguesa 12 3,92 3,601 1 12 

nas duas línguas em 

questão 

12 2,50 2,431 0 8 

 

Quanto à percentagem com que os participantes pensam ou falam numa certa língua na 

vida quotidiana, verifica-se que, em média, pensam 48% (DP=21,2) em português e falam 

56% (DP=33,3) na língua portuguesa, sendo as restantes percentagens de ambos as categorias 

(pensamento e conversa) são realizadas na língua alemã. 
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Instrumentos 

Questionários 

Foram construídos dois questionários diferentes, sendo um sociodemográfico, servindo 

para os dois tipos de grupo (mono e bilingues) e um outro, utilizado só para participantes 

bilingues. 

Questionário sociodemográfico 

O questionário sociodemográfico (ver Anexo 16 e 17) utilizou-se para a recolha de 

alguns dados pessoais, de forma a caraterizar e comparar as amostras. Era composto por sete 

questões, incluindo, por exemplo, perguntas relacionadas com a idade e uma segunda parte 

refere-se ao número de línguas estrangeiras dominadas pelos participantes. 

Questionário bilingue 

Este segundo questionário circunscreveu-se aos participantes bilingues, por ser essencial 

para a recolha de informações sobre o conhecimento, a utilização e as capacidades nas línguas 

em questão (ver Anexo 18 e Anexo 19). Era composto por perguntas referentes a cada uma 

das duas línguas em questão, com a finalidade de obter conhecimento ligado as competências 

nas seguintes áreas: compreensão, produção oral e produção escrita. Tal intentava comparar, 

através de uma autoavaliação, as competências dos participantes nas duas línguas, 

pretendendo, desta forma, confirmar a condição bilingue dos participantes, que será tratada 

mais adiante. 

Para além disso, no que concerne a forma de utilização das duas línguas em questão, 

tentou-se descobrir a quantidade de pessoas com as quais os participantes conversam numa 

certa língua, ou, como também foi o caso, nas duas línguas em questão. A última página do 

questionário pretendia obter esclarecimentos sobre a frequência na qual as pessoas falam e 

pensam em português ou alemão, respetivamente.  

Recursos materiais 

Dado que, para a análise dos dados, foi necessária uma contagem das interrupções, 

procedeu-se à filmagem das conversas realizadas. Utilizou-se uma câmera de filmar e, em 

todos os casos, realizaram-se as sessões numa sala sossegada, sem outras pessoas presentes, 

equipada com uma mesa e pelo menos três cadeiras para os participantes puderem conversar e 
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tentar resolver a tarefa proposta. A câmera foi mantida na mesma posição de forma a 

possibilitar uma boa visibilidade dos três membros de cada grupo. 

Disponibilizou-se, também, uma caneta para que cada grupo pudesse tirar notas e 

marcar o caminho no mapa. 

Procedimento da recolha de dados 

No caso da amostra monolingue austríaca foi contactado o diretor da escola “HIB 

Liebenau” visando explicar o objetivo e procedimentos da investigação. Foi também 

requerida a sua assinatura de um termo de consentimento informado 

(“Einverständniserklärung”, Anexo 1 e a tradução Anexo 2), com o qual declarou que 

permitiria a realização das conversas com os alunos do último ano da sua escola. Foram 

formados dois grupos de três pessoas (um com dois participantes masculinos e uma 

participante feminina e o outro com duas participantes femininas e um participante 

masculino). Posteriormente foi entregue um esclarecimento sobre o estudo (“Aufklärung über 

die Studie” Anexo 3) e foram distribuídos, conforme a idade dos participantes, ou o termo de 

consentimento informado para ser assinado pelos pais (“Einverständniserklärung Eltern” 

Anexo 4), ou o termo de consentimento informado para ser assinado pelo próprio aluno, caso 

fosse maior de idade (“Einverständniserklärung SchülerIn” Anexo 5).  

Para coletar a amostra monolingue portuguesa, explicou-se a investigação numa aula do 

primeiro ano na FPUL e foram requeridos os dados de contacto de alunos interessados. 

Através dos contatos (via email) foram combinadas duas filmagens na FPUL, novamente com 

grupos de três pessoas, tendo igualmente em conta o sexo dos participantes. Informação 

adicional sobre o procedimento foi dada através da folha de esclarecimento do estudo (Anexo 

6) e foram solicitadas as assinaturas dos estudantes na folha de consentimento informado 

(Anexo 7). Só num caso foi requerida a assinatura dos pais na folha de consentimento 

informado (Anexo 8), uma vez que se tratava de um participante de menor de idade. 

A realização das gravações manteve o mesmo procedimento para ambos os grupos. 

Após a apresentação da investigadora e a colocação da câmera para a filmagem, assim como a 

disposição espacial dos participantes, de modo a conseguir um vídeo onde todos estivessem 

visíveis, foi explicada a tarefa a realizar (Anexos 9 e 10), sendo sempre utilizado o mesmo 

procedimento de explanação. Por conseguinte foram entregues quer a folha de instruções e 

preços (Anexos 11 e 12), quer as folhas das tarefas individuais que cada participante teria que 
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realizar (Anexos 13 e 14), assim como o mapa de uma ilha (Anexo 15). Todos foram 

designados com a mesma tarefa. 

Os grupos monolingues discutiram durante quarenta minutos sobre o tópico e foram 

filmados no decurso.  

Os grupos bilingues começaram a discutir numa língua (ou alemã ou portuguesa 

conforme o grupo) e, após 20 minutos, através de um sinal da investigadora, alteraram para a 

outra língua em questão, que utilizaram também durante 20 minutos. Foram filmados durante 

a totalidade da tarefa (40 minutos). Quando se solicitou que alterassem a língua em que 

realizavam a tarefa, foram também entregues folhas de instruções novas que estavam em 

consonância com essa mesma língua. Dos quatro grupos bilingues, dois começaram a 

conversa na língua alemã, sendo que os outros dois grupos iniciaram na língua portuguesa. 

Após a filmagem, foi pedido o preenchimento do questionário sociodemográfico (ver 

Anexos 16 e 17). Os grupos bilingues preencheram adicionalmente o “questionário bilingue” 

(Anexos 18 e 19). 

As conversas, monolingues e bilingues, com duração de aproximadamente quarenta 

minutos cada, foram filmadas e as gravações foram posteriormente cortados. Primeiro foram 

retiradas todas as sequências com mais do que dez segundos de silêncio entre os participantes. 

Isto foi feito visando o aumento da comparabilidade das conversas realizadas em duas línguas 

distintas. Assim, a contabilização do número de palavras não pareceu ser um procedimento 

adequado, tendo-se optado pela comparação de minutos de conversa Os minutos que não 

foram retirados (minutos sem silêncio) foram seccionados em vídeos de cinco minutos para 

que fosse facilitada a contagem das interrupções. No final reuniram-se quatro filmes, com 35 

minutos de gravação para os grupos monolingues, e quatro vezes filmes de 40 minutos no 

caso dos grupos bilingues. 

A contagem e definição 

De seguida contabilizaram-se as interrupções através de uma definição que pareceu 

adequar-se à finalidade da investigação. Usou-se uma definição proposta por Harrigan em 

1980 (cit. por Watts, 1991) na qual uma interrupção corresponde a “uma ação que se 

intrometa na ação corrente do ator da conversa, levando-o a hesitar, repetir-se, tropeçar no 

discurso, cessar a conversa ou perder a atenção de quem o ouve” (p. 107).  
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Foram estabelecidos critérios adicionais para operacionalizar melhor o termo 

“interrupção”, bem como torná-lo mais aplicável ao tema da conversa e às situações que 

surgiam. Assim, as seguintes situações não foram consideradas interrupções:  

 Uma pessoa a murmurar (por exemplo, concentrada no cálculo dos preços e das horas 

necessárias para realizar as tarefas) enquanto as outras continuam na conversa. 

 Cada comportamento que pretende apoiar a pessoa que discursa, por exemplo, sons ou 

palavras curtas como “mhm”, “pois”, “ja”, “ya”, “hmm”, etc., ainda que seja 

incompatível com as situações descritas na definição supramencionada. 

 Quando duas pessoas iniciam a conversa simultaneamente e uma não prossegue. 

 Quando uma pessoa interrompida retoma o discurso logo após interrupção, ou seja, 

após ligeira hesitação. Em situações deste tipo só contabiliza a primeira interrupção. 

 Quando a pessoa A está, mesmo não tendo completado a frase, a fazer uma pausa (por 

exemplo, para consultar o mapa, ou para pensar numa solução), e, uma outra pessoa 

B inicia o discurso durante esta pausa. 

 Quando duas pessoas respondem simultaneamente à mesma pergunta, feita pela 

terceira pessoa. 

 Quando alguém responde a uma pergunta, mas a pessoa que perguntou continua a 

conversa sem esperar as respostas. 

 Quando uma pessoa completa uma frase começada por uma outra pessoa (por 

exemplo, adiciona o nome de um lugar através do mapa ou dos preços. 

Contabilizaram-se interrupções mal-sucedidas, ou seja, situações nas quais uma pessoa 

A começa falar a meio de uma frase não concluída da pessoa B, mesmo se a pessoa B não 

demonstrou nenhuma das reações descitas na definição de Harrigan (1980 cit. por Watts, 

1991). Optou-se por este procedimento em função da hipótese gramatical acima enuncada, 

que postula que a estrutura gramatical poderá influir no comportamento. 

Após a contabilização de interrupções, os dados recolhidos foram analisados utilizando 

o SPSS (Statistical Packages for the Social Siences) versão 14 para Windows. 

Finalmente gostariamos de referir que o projeto desta investigação foi apresentado e 

aprovado pela Comissão Especializada do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa. 
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III. Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os principais resultados obtidos a partir dos 

instrumentos utilizados e das contabilizações realizadas. A apresentação dos mesmos será 

orientada pelas questões de investigação. 

Grupos monolingues 

Questionário sociodemográfico 

Intentando comparar os dois grupos relativamente à idade, realizou-se um teste de 

Mann-Whitney, que compara o centro de localização das duas amostras independentes ao 

invés de comparar as médias à semelhança do que faria um teste paramétrico t (Pallant, 2005). 

Optou-se por este procedimento estatístico dado que o tamanho das amostras não era 

suficientemente grande para outro tipo de análise, sendo cada uma composta por seis 

participantes (Pestana e Gageiro, 2003). 

Realizou-se um teste de Levene para analisar se as distribuições possuíam a mesma 

dispersão, uma vez que este constitui um dos pressupostos necessários para a realização do 

teste de Mann-Whitney. Obteve-se um resultado não significativo (F(1,10)=.465 para p 

=.511), que aponta para simetria de dispersão das duas distribuições. 

Dado que se reuniram os pressupostos requeridos, realizou-se o teste de Mann-Whitney 

para duas amostras independentes. Os resultados obtidos podem consultar-se no Quadro III.1. 

Quadro III.1: Teste de Mann-Whitney: Idade (Grupos monolingues) 

 Total de interrupções 

Mann-Whitney U 6,000 

Z -2,093 

Assymp. Sig. (2-tailed) ,036 

 

Verificou-se um resultado significativo, para p<0.05, o que significa que em termos de 

idade existem diferenças estatisticamente significativas. 

Interrupções 

Remetendo para a primeira questão de investigação, tentou-se compreender se 

existiriam diferenças significativas entre as médias de interrupções nas conversas realizadas, 

quer em grupos que falavam em português, quer em grupos que falavam em alemão. Para se 

analisar se as diferenças relativas às interrupções, por participante, eram significativas, 
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realizou-se, também, um teste de Mann-Whitney. Optou-se por este procedimento dado o 

tamanho das duas amostras (N=6), embora tenha sido encontrada uma distribuição normal 

(Quadro III.2).  

Quadro III.2: Teste de Shapiro-Wilk: Total de interrupções nas condições alemão e 

português (Grupos monolingues) 

 

Língua de conversa 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Total de 

interrupções 

alemão ,953 6 ,762 

português ,952 6 ,756 

 

 
Foi realizado um teste de Levene para investigar se as distribuições tinham a mesma 

dispersão, que constitui, como já mencionado, um requisito necessário à realização do teste de 

Mann-Whitney. O resultado obtido foi não significativo (F(1,10)=.655, para p=.437), o que 

indica que as distribuições possuem a mesma dispersão. 

Dado que se verificou uma distribuição equivalente para as amostras, foi aplicado o 

teste de Mann-Whitney de forma a analisar as diferenças nas interrupções em função da 

variável língua mãe. Verificou-se uma tendência para maior número de interrupções na 

condição língua portuguesa dos grupos monolingues (Quadro III.3 e Gráfico III.1), ainda que 

não tenha sido uma diferença estatisticamente significativa (Quadro III.4). 

Quadro III.3: Média, desvio-padrão, mínimo e máximo: Interrupções nas duas línguas 

(Grupos monolingues) 

Interrupções na 

língua 

N M DP Mínimo-Máximo 

alemã 6 27,83 5,529 19-34 

portuguesa 6 33,3 7,685 23-44 
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Gráfico III.1: Boxplot: Total de interrupções nas duas línguas (Grupos monolingues) 

 
 

Quadro III.4: Teste de Mann-Whitney: Total de interrupções nas duas línguas (Grupos 

monolingues) 

 Total de interrupções 

Mann-Whitney U 9,5 

Z -1,363 

Assymp. Sig. (2-tailed) ,173 

 

Grupos bilingues 

Competências nas línguas em questão 

Intentando demonstrar que a condição bilingue se verificava em ambos os grupos e para 

garantir a relevância dos resultados, foi necessário verificar se as competências nas duas 

línguas em questão eram comparáveis. Para tal foi realizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon, considerando, por um lado, a dimensão reduzida das amostras e, por outro, 

considerando o facto de ambas as amostras estarem emparelhadas; ou seja, utilizou-se o teste 
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de Wilcoxon para analisar diferenças entre duas condições do mesmo grupo de participantes 

(Pestana e Gageiro, 2003). O teste de Wilcoxon constitui a alternativa não paramétrica ao t-

teste de Student para amostras emparelhadas (Pallant, 2005). As duas condições no estudo 

apresentado tratam-se da língua alemã e da língua portuguesa, mais especificamente, as 

competências linguísticas em três áreas distintas, assim como num nível de competência 

geral. 

Primeiro, com a finalidade de obter um nível que agrupe as três áreas de competências, 

nomeadamente a “compreensão”, a “escrita” e a “produção oral” em cada língua, somaram-se 

as autoavaliações de cada uma das três áreas supramencionadas para ambas as línguas, 

dividindo-se esta soma por três no SPSS. Calcularam-se, assim, duas novas variáveis, 

denominadas “competência geral”, para cada língua. As médias, o desvio-padrão, tal como os 

mínimos e máximos das áreas e das novas variáveis “competência geral” de ambas as línguas, 

apresentam-se no Quadro III.5.  

Quadro III.5: Médias, desvios-padrão, mínimo e máximo: Competências nas duas 

línguas (Grupo bilingues) 

 

Competências  

 M  DP Mínimo-Máximo 

alemão português alemão português alemão Português 

Compreensão 5,67 5,75 0,492 0,452 5-6 5-6 

Prod. oral 5,33 5,50 0,788 0,522 4-6 5-6 

Escrita 4,92 5,00 1,165 0,044 2-6 3-6 

Geral 5,306 5,417 0,758 0,534 3,67-6 4,67-6 

 

Seguidamente verificou-se a simetria da distribuição das diferenças por níveis, uma vez 

que constitui um pressuposto para a aplicação do teste de Wilcoxon. Assim, investigou-se se o 

valor do cálculo “Statistic/ Statistic Std. Error” (de “Skewness”) estaria compreendido entre -

1,96 e + 1,96 (Pestana e Gageiro, 2003). Criaram-se novas variáveis, através do cálculo das 

diferenças encontradas entre as competências nas duas línguas em questão. O objetivo 

reporta-se à obtenção de uma distribuição de diferenças, cuja simetria poderia posteriormente 

verificar-se. Os valores calculados são apresentados no Quadro III.6. 
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Quadro III.6: Competências e seus subníveis: simetria das distribuições das diferenças 

nas competências (Grupos bilingues) 

 

 

O pressuposto para a análise em questão foi preenchido em todas as competências, 

assim como ao nível da competência geral das duas línguas em questão. 

Através de um teste de Wilcoxon, pretendeu-se, então, verificar a existência de 

diferenças relativamente às competências na língua alemã e na língua portuguesa. Como se 

pode visualizar no Quadro III.7, os resultados obtidos demostraram que não existem 

diferenças significativas em todos os níveis de competência nas duas línguas em questão. 

Quadro III.7: Teste de Wilcoxon: Competências nas duas línguas (Grupos bilingues) 

 

Competência 

na 

compreensão 

da língua alemã 

- da língua 

portuguesa 

Competência 

na produção 

oral na língua 

alemã - na 

língua 

portuguesa 

Competência 

na escrita da 

língua alemã - 

da língua 

portuguesa 

Competência 

geral na 

língua alemã - 

na língua 

portuguesa 

Z -,447(a) -,587(a) -,061(a) -,357(a) 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,655 ,557 ,952 ,721 

a  Based on positive ranks. 

 

Interrupções 

A segunda questão de investigação pretendia verificar se existem diferenças 

significativas nos grupos bilingues nas conversas realizadas na língua portuguesa e na língua 

alemã, relativamente às interrupções. Para tal, analisaram-se os dados com o teste não 

paramétrico de Wilcoxon para amostras emparelhadas.  

Di Português – 

Alemão N Skewness 

 

Valor calculado 

 Diferença nas 

competências Statistic Statistic Std. Error 

Entre -1,96 e 

+1,96 

Geral 12 ,690 ,637 1,083 

Compreensão 12 -,086 ,637 -0,135 

Produção oral 12 ,560 ,637 0,879 

Escrita 12 ,742 ,637 1,165 

Valid N (listwise) 12      
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Primeiro, investigou-se, tal como acima, se o pressuposto da simetria da distribuição das 

diferenças poderia assumir-se. Aplicou-se o mesmo cálculo e verificou-se a simetria, uma vez 

que o valor calculado se encontrava entre -1,96 e +1,96 (Quadro III.8). 

Quadro III.8: Interrupções: simetria das distribuições das interrupções (Grupos 

bilingues) 

 

 

Tendo o pressuposto base para a realização da análise estatística sido preenchido, 

realizou-se, então, o teste de Wilcoxon, que pretendeu investigar a existência, ou não, de 

diferenças significativas na língua alemã e na língua portuguesa, relativamente às interrupções 

nos grupos bilingues. As médias, os desvios-padrão, tal como os mínimos e máximos podem 

consultar-se no Quadro III.9.  

Quadro III.9: Médias, desvios-padrão, mínimo e máximo: Interrupções nas duas línguas 

(Grupos bilingues) 

Interrupções na 

língua 

N M DP Mínimo-Máximo 

Alemã 12 22,08 6,052 11-31 

Portuguesa 12 46,17 9,87 29-63 

 

Como se verifica no Quadro III.10, os resultados obtidos através do teste de Wilcoxon, 

demostram que existem diferenças estatisticamente significativas relativamente ao número de 

interrupções nas duas línguas em questão. O que se verificou foi que as conversas na língua 

portuguesa, realizadas por pessoas bilingues, apresentam um número significativamente 

superior de interrupções (M=46,17) relativamente às conversas na língua alemã (M=22,08), 

quando realizadas pelos mesmos indivíduos bilingues (z = -3,061; para p <.01).  

 

 N Skewness Valor calculado 

 Di Português – 

Alemão Statistic Statistic 

Std. 

Error 

Entre -1,96 e 

+1,96 

Diferença nas 

interrupções 12 ,298 ,637 

 

0,468 

 

Valid N (listwise) 12      
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Quadro III.10: Teste de Wilcoxon: Total de interrupções nas duas línguas (Grupos 

bilingues) 

Total de interrupções em português – total de interrupções em alemão 

Z -3,061
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. based on negative ranks 
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IV. Discussão 

Neste capítulo far-se-á a discussão dos resultados, começando por uma discussão 

relativa ao design
28

 da investigação e interpretação dos resultados decorrentes, assim como 

serão discutidas questões relativas à relevância do mesmo, por um lado no âmbito da área da 

relatividade linguística, e, por outro lado, na terapia e no trabalho com pessoas de culturas 

distintas. Apontar-se-ão, simultaneamente, limitações do estudo, bem como implicações para 

futuras investigações nesta área. 

Design utilizado na investigação 

Primeiramente discutir-se-á o presente design à luz de indicações provenientes da 

literatura acerca da investigação na área da psicolinguística. Seguidamente, atender-se-á a 

questões relativas ao procedimento na realização dos grupos, enfatizando-se a condição 

bilingue. Por último serão discutidas a contabilização e a análise estatística, considerando, em 

todas as partes, as limitações e implicações para futuros estudos neste âmbito. 

Bond e Van de Vijver (2011) salientaram que no âmbito da investigação atual a 

preocupação tem vindo a possuir um carácter mais explicativo do que descritivo, no que se 

refere às diferenças culturais. Ou seja, a ideia tem sido a de descompactação (unpackage) e, à 

semelhança do proposto pelos autores, será isso que se tentará fazer nesta discussão.  

Segundo Lucy (1997) existem três tipos de abordagens empíricas no âmbito da 

investigação ligada à hipótese de Whorf – as abordagens centradas na estrutura
29

, as centradas 

num certo domínio (domain) de línguas
30

 e, um terceiro tipo, as abordagens que se focam num 

comportamento, constituindo-se a última enquanto abordagem escolhida no estudo em 

questão. Este tipo de abordagem inicia-se através da observação de diferenças 

comportamentais, inicialmente ausentes de explicação, mas que acabam por adquiri-la 

mediante a constatação de dado padrão linguístico (Lucy,1997).  

A presente investigação partiu de uma constatação conjunta, de dois investigadores 

proficientes na língua alemã que pessoas portuguesas se interrompiam com maior frequência 

nas suas conversas do que pessoas de países de língua alemã, em conversas na língua de 

                                                 
28

 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 

29
 Começa-se, nesta abordagem, por uma diferença encontrada na estrutura da(s) língua(s) e procuram-se, 

seguidamente, as interpretações implícitas da(s) realidade(s) de pessoas, demonstradas através dos seus comportamentos 
e investiga-se quais as influências da língua no pensamento (Lucy, 1997). 

30
 Neste tipo de abordagem escolha-se primeiro, um certo domínio de realidade experienciada e tenta-se 

descobrir a forma como diferentes línguas organizam e codificam este domínio (Lucy, 1997). 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
_____________________________________________________________________ 

 

 

36 
 

origem. Para além disso, notou-se que mesmo pessoas alemãs numa conversa cujo decurso se 

fazia na língua portuguesa, tendiam a interromper mais frequentemente do que numa conversa 

realizada em alemão. A partir destas observações surgiu, então, a ideia de que estas diferenças 

poderiam surgir da estrutura gramatical das duas línguas em questão. Levantou-se a hipótese 

de que estas diferenças, se deviam maioritariamente a aspetos morfológicos da própria frase, 

sendo o maior foco da investigação a posição do verbo na frase. Na língua alemã, ao contrário 

da portuguesa, o verbo frequentemente aparece no final da frase. Com a finalidade de ilustrar 

este fenómeno linguístico, será dado um exemplo através da descrição de um mesmo 

acontecimento em ambas línguas:  

“Gestern habe ich im Buchladen am Hauptplatz ein kleines, billiges Buch gestohlen.” 

“Ontem roubei um livro pequeno e barato na livraria da praça principal.”    

Encontram-se sublinhados os verbos em ambas as frases. Na língua alemã o verbo 

roubar trata-se de um verbo composto (pelo verbo principal e por um verbo auxiliar) para 

expressar o um pretérito (“habe gestohlen“). Assim, o verbo que se situa na segunda posição 

da frase, o verbo auxiliar “habe” (“haben“ na primeira pessoa singular), por si só não traz 

nenhuma informação para além de indicações relativas ao sujeito da frase (neste caso a 1ª 

pessoa do singular). Contudo, o verbo que termina a frase e se encontra na última posição, 

portanto o verbo principal (no particípio passado, por se tratar de um verbo composto) traz 

informação importante ligada ao conteúdo da frase. Na língua portuguesa, a estrutura da frase 

é completamente distinta, ocupando o verbo principal a segunda posição na frase. O verbo 

principal (ao contrário do verbo auxiliar) comunica a sua plena significação, isto é, constitui a 

informação mais relevante numa frase, dado que está ligado ao ator da mesma, ou seja, à 

pessoa principal. Sem esta informação principal, o recetor da informação (ouvinte) 

desconhece a ação que se vai desenvolver. Desta forma, na língua alemã, a compreensão do 

conteúdo que se estende para além do agente, e que é completada na ação, requer que não se 

façam interrupções até que o verbo surja na frase, porque, de outra forma a totalidade da 

informação em termos verbais não é comunicada
31

. A observação supramencionada é 

congruente com o primeiro passo proposto por Tohidian e Tabatabaie (2010) para testar a 

hipótese de Whorf. Foram formulados três passos, sendo o primeiro a definição do significado 

de diferenças entre línguas. No caso acima enunciado, a diferença encontra-se na estrutura da 
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 Existem outras situações além do passado, onde o alemão exige em termos sintáticos a colocação do verbo no 
final da frase, como: orações subordinadas, emprego de verbos modais ou auxiliares, verbos separáveis, entre outros. 

 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
_____________________________________________________________________ 

 

 

37 
 

frase, sendo que as duas línguas comunicam a mesma informação mas fazem-no de uma 

forma diferente. Ambas empregam verbos para expressar um acontecimento, todavia, 

distinguem-se na ordem das palavras que constituem a frase (servindo como meio de 

comunicação). Quanto ao segundo passo, foi proposto pelos mesmos autores, a definição de 

diferenças no pensamento, sendo que muitas investigações tinham como principal foco a 

influência da língua no pensamento, que constitui uma área difícil para operacionalizar 

(Tohidian e Tabatabaie, 2010). Uma vez que no nosso estudo se tratou de um comportamento 

diferenciado entre grupos (e não de um pensamento, ou de uma visão do mundo), foi mais 

fácil proceder a operacionalização do mesmo, tendo esta sido realizada de acordo com o que 

foi descrito no capítulo da metodologia (aquando definição de interrupção). A clarificação 

daquilo que significa a determinação ou influência de língua no pensamento (no presente 

caso, o comportamento), ou seja, a decisão de testar ou a formulação “fraca”, ou a proposta 

determinista da hipótese, constituiu-se como o último passo segundo à proposta de Tohidian e 

Tabatabaie (2010).  

Como já referido, postula-se na versão fraca, ou relativista, que caraterísticas 

particulares de dada língua facilitam certos pensamentos ou comportamentos, sendo estes 

últimos, na presente investigação, referentes a interrupções. Considerando os resultados 

significativos atingidos nos grupos bilingues, oferece-se, entretanto, a explicação de que a 

própria estrutura sintática da língua portuguesa é capaz de facilitar a ocorrência de 

interrupções, ou seja, o facto de o indivíduo possuir mais informações sobre o acontecimento 

logo no início da frase comunicada, permitiria, assim, o surgimento de interrupções nas 

conversas realizadas na língua portuguesa. Tal não significa que as interrupções sejam 

interditadas ou impossibilitadas em conversas que ocorrem na língua alemã. Parece, contudo, 

que a língua portuguesa favorece, ou talvez até condicione, a ocorrência das mesmas de uma 

forma mais natural, da mesma forma que um pensamento acontece de modo mais natural em 

categorias predefinidas em dada língua, relativamente a uma língua que não disponibiliza 

estas mesmas categorias para organizar o seu léxico (ver Gilbert et al., 2007). 

A escolha do “within-participant design” (Ji et al., 2004, p. 59) no segundo estudo da 

presente investigação (estudo bilingue), ou seja, aquele que emprega pessoas bilingues e 

observa o comportamento em questão na língua alemã e na língua portuguesa, 

respetivamente, garantiu a exclusão de caraterísticas pessoais, bem como de caraterísticas 

relativas ao grupo enquanto influências na frequência de interrupções. Krauss e Chiu (1998) 

designaram estes comportamentos que se desenvolvem num grupo em conversa de “estilo 
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interacional”, ou seja, utilizam este termo para descrever a dinâmica num grupo de pessoas – 

por exemplo a constelação do grupo poderia influir nas interrupções (p.52).  

Entretanto, no primeiro estudo, realizado com quatro grupos de pessoas monolingues 

(dois grupos de cada língua), procurou-se a homogeneidade de certas caraterísticas dos grupos 

nas duas condições, como por exemplo, o sexo dos participantes. Existem investigações com 

resultados controversos acerca da influência do sexo no comportamento em conversas (Krauss 

e Chiu, 1998). Não obstante, formou-se em cada língua um grupo com duas participantes 

femininas e um participante masculino e um grupo com constelação contrária. Tentou-se 

igualmente minimizar a influência de estatuto no grupo e da idade nos grupos, para conferir 

similaridade à natureza das relações interpessoais. Como indicador para avaliar se a relação 

entre as pessoas é de natureza formal ou informal existem, em ambas as línguas, dois modos 

de tratamento que são identificáveis através do “Sie” e “du”, na língua alemã e do “você” e 

“tu”, na língua portuguesa. A interação entre os membros dos grupos aconteceu de modo 

menos formal em ambos os casos. Relativamente à idade dos sujeitos pertencentes aos grupos, 

verificou-se (num nível de p<0,05) que existe uma diferença entre os grupos austríacos e 

portugueses. Embora se tenha tentado formar grupos equivalentes sob vários aspetos, ocorreu 

outra discrepância em termos da comparabilidade dos grupos, que podia ter conduzido a 

obtenção de resultados não significativos neste primeiro estudo intercultural (monolingue). 

Para além da diferença em termos de idade, os participantes austríacos detinham maior 

conhecimento anterior entre si do que os participantes de nacionalidade portuguesa. Como já 

foi referido na descrição das amostras (ver capítulo Metodologia). Este facto evidenciou-se 

apenas durante as filmagens. Este aspeto talvez comporte particularidades, nomeadamente em 

maiores reservas durante a interação dos grupos monolingues portugueses, que, por sua vez, 

pode influir na ocorrência de menores interrupções durante as conversas. Mesmo assim, 

verificou-se uma tendência para maior frequência de interrupções nos grupos portugueses. Em 

futuros estudos deveria enfatizar-se esta caraterística intragrupal.  

Com a finalidade de manter estas caraterísticas intragrupais estáveis, realizou-se o 

estudo com pessoas bilingues, onde se tem verificado a existência de diferenças significativas 

relativas à frequência de interrupções.  

Sendo o foco a condição bilingue dos participantes, realizou-se a análise estatística 

relativamente às competências linguísticas e verificou-se em todos os níveis de competência, 

bem como num nível de competência linguística geral, a ausência de diferenças, ou seja, os 
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participantes podem ser considerados bilingues. Pode-se, assim, refutar o nível de 

competências linguísticas nas duas línguas em questão, enquanto origem da diferença na 

frequência das interrupções. Para além disso, pode-se assumir que talvez seja suficiente 

possuir um conhecimento razoável das línguas (sem constituírem indivíduos bilingues na sua 

forma pura, sendo este, contudo um conceito cientificamente controverso na discussão 

científica). Isto pode ser assumido, uma vez que as diferenças entre as duas línguas são 

extremamente evidentes e extensas no que se refere à estrutura gramatical, mais 

especificamente no que diz respeito à estrutura da frase e à posição do verbo principal, em que 

estas regras gramaticais podem inclusivamente ser utilizadas quando há níveis de 

conhecimento da língua mais reduzidos. 

Numa investigação futura poderia ser interessante analisar erros linguísticos, por 

exemplo interferências que ocorrem entre as línguas nas quais o indivíduo é proficiente. Na 

nossa investigação estas interferências, que tendem a acontecer em bilingues, foram, de certo 

modo controladas, através da entrega das fichas de informação relativas à investigação 

(Anexos 3 e 6, tal como Anexos 4, 5, 7 e 8) na língua em que iria decorrer a tarefa de grupo. É 

frequentemente referido que bilingues se encontram, ao longo das suas vidas, num contínuo 

que se estende de um modo bilingue para um modo que se aproxima da condição monolingue, 

dependendo da pessoa com a qual se fala (Grosjean, 2011). Dado que os participantes 

detinham informação sobre a condição bilingue dos outros membros do grupo (um facto que 

normalmente favorece a ocorrência de interferências) tentou-se colocar os participantes num 

modo monolingue através do contacto com as fichas de esclarecimento e das instruções, bem 

como através de uma introdução na língua em que decorreria a conversa seguinte. 

Como estivemos mais interessados averiguar as crenças dos participantes, optamos por 

uma autoavaliação das competências linguísticas e não por uma avaliação “objetiva”. Foi 

observada um elevado rigor na forma como os participantes avaliarem as suas competências. 

Tal deveu-se, provavelmente, ao facto de terem padrões de exigência pessoal elevados, 

originados nas referências que os rodeiam (ou a escola alemã ou a convivência com pessoas 

portuguesas e alemãs). A este respeito pode referir-se um valor mínimo que apareceu 

relativamente à competência escrita da língua alemã em um participante. Por um lado, este 

valor poderia encarar-se como outlier
32

, mas, por outro lado, não parece ter muita relevância 

tendo em conta a natureza da tarefa dos participantes, que desafiou maiormente as 
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 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 
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competências na área da produção oral e, teve menor enfase, na área da leitura. Mesmo assim, 

parece ser pertinente comparar os máximos e mínimos da variável em causa em investigações 

semelhantes, particularmente, naquelas com amostras pequenas, à semelhança da presente 

investigação, uma vez que a existência de um sujeito que apresenta valores extremos pode 

fazer variar de forma significativa os resultados da investigação. 

O facto de dois grupos terem iniciado a conversa na língua alemã e dois na língua 

portuguesa garantiu que a frequência das interrupções não é influenciada pelo percurso e pela 

dinâmica da conversa. Foi controlado desta forma o efeito de primazia. 

A contabilização, a divisão da gravação em trechos de cinco minutos simplificou a 

contagem das interrupções, assim como facilitou o controlo da mesma. O facto de a tarefa ter 

sido a mesma entre grupos possibilitou um maior grau de comparabilidade assim como 

facilitou a precisão na contagem. Futuramente poder-se-ia proceder à contabilização com dois 

investigadores, para facultar o acesso a uma correlação de Inter-rater
33

 com o intuito de 

verificar também a precisão da avaliação. Mas, como já referido as diferenças provavelmente 

não seriam significativas, uma vez que se operacionalizou de forma rigorosa e exata a 

interrupção para o presente estudo. 

Seria interessante reproduzir o presente estudo, mas investigando a diferença nas 

interrupções de pessoas bilingues que residem num país de língua alemã, assim como poderia 

ser também interessante reproduzir o mesmo estudo em línguas que possuam gramáticas 

semelhantes (tais como a língua portuguesa e o castelhano)
34

. 

Implicações práticas 

Quais são então as implicações práticas do presente estudo? Por um lado, a realidade 

profissional da Psicologia abarca o contacto mais ou menos imediato com um conjunto de 

mudanças que foram já explicadas no capítulo da introdução e do enquadramento teórico 

(imigração, emigração, vivências em mais do que uma língua, famílias bilingues/biculturais, 

etc.) e é necessário ter consciência do tipo de influências que a língua pode ter. 

Uma observação bastante interessante em bilíngues é a de De Zulueta e colegas (2001). 

Este grupo de investigadores apontou vários estudos de caso com pacientes psicóticos 
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 Optou-se por manter a expressão inglesa, dado que a tradução para português parecia não conservar as 
caraterísticas do conceito. 

34
 Poder-se-ia comparar a língua castelhana com a língua alemã, já que a gramática castelhana neste aspeto é 

parecida com a língua portuguesa, vendo se existem as mesmas diferenças em termos de interrupções. Seria igualmente 
interessante comparar a língua portuguesa com a castelhana e aferir se não se verificam diferenças, o que apoiaria a 
hipótese das diferenças serem decorrentes da sintaxe, ou seja da posição do verbo. 
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bilingues nos quais foram observadas e reveladas diferenças nos sintomas positivos durante 

entrevistas estruturadas em função da língua, ou seja, alguns dos sintomas só se apresentaram 

na língua materna. Além disso, informações importantes relativas ao diagnóstico revelaram-se 

apenas numa das línguas, ou seja, os pacientes só revelaram alucinações ou delírios quando 

falavam numa das línguas, sendo que tal não acontecia na segunda língua. Todos os 

participantes eram indivíduos cuja aprendizagem da segunda língua aconteceu após a 

puberdade, ou seja, não foram sujeitos a uma aprendizagem simultânea (ver também o 

conceito referido por Kaushanskaya e colegas (2011) do enquadramento teórico). De Zuleta e 

colegas (2001) discutiram os resultados obtidos à luz da neuropsicologia, onde se verificou 

uma maior contribuição do hemisfério direito em indivíduos poliglotas e uma distribuição 

mais complexa em termos de funcionamento linguístico. Não se pode esquecer que os autores 

se reportaram ao formato de utilização e não à representação da língua no cérebro. Os autores 

constataram inclusivamente que “o psiquiatra fica com a evidência conflituosa de que certas 

doenças psiquiátricas em poliglotas podem variar, tanto na sua manifestação mediante a 

língua usada, como também na sua incidência” (p. 555). Enfatizaram também a possibilidade 

de que a condição bilingue possa surgir enquanto “marcador potencial” no estudo de 

distúrbios neuropsicológicos (p. 556). 

Santiago-Rivera (1995) apresentou uma proposta de aconselhamento e terapia sensível à 

cultura que incorpora a língua do cliente, já que esta tem um papel importante na 

compreensão da realidade do cliente, sendo que segundo o autor deviam fazer parte de um 

enquadramento conceptual. São vistas, pelo autor, simultaneamente como possíveis barreira 

mas também enquanto vantagem e ferramenta no processo de aconselhamento ou da terapia, 

sendo que o autor até descreve a “utilização de língua como estratégia da intervenção 

terapêutica” (p. 12). No seu conceito inclui, entre outros fatores, temas culturalmente 

relevantes para o cliente, tais como estratégias e recursos específicos da cultura em questão 

(Santiago-Rivera, 1995). Resumindo, sublinha a importância da consciência relativa a 

diferenças culturais, contudo, como foi mostrado no presente estudo, estas podem dever-se a 

aspetos da própria língua. Consequentemente é necessário não apenas uma consciência da 

existência destas diferenças, mas também a compreensão de que podemos ser influenciados 

pela língua na nossa visão do mundo e na nossa forma de pensar e interpretar e até, como 

revelou o presente estudo, no nosso comportamento. 

Whorf (1956) declarou que “nós, por uma grande parte, vemos e ouvimos e 

experienciamos da forma como nós o fazemos, porque os hábitos linguísticos da nossa 
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comunidade predispõem certas escolhas de interpretação” (p. 134). Seguindo este pensamento 

e ligando-o ao presente caso, podíamos considerar que uma pessoa de um país de língua 

alemã visualiza certas coisas através de uma lente diferente daquela de uma pessoa de um país 

de língua portuguesa. No seguimento da diferença na gramática das duas línguas em questão e 

das implicações que estas diferenças possuem no comportamento, poder-se-ia estender o 

raciocínio e afirmar que as pessoas que falam uma certa língua, através do comportamento 

pessoal e daquele que observam à sua volta, acabam por construir normas, ou seja, acabam 

por construir um roteiro comportamental daquilo que é visto como adequado numa situação 

de conversa. Caso o comportamento adequado seja uma menor frequência de interrupções
35

 

então isso influirá na interpretação de como o indivíduo se deve comportar e, 

simultaneamente, como não se deve comportar, o que acaba por se constituir uma visão do 

mundo, que é inconscientemente influenciada pela língua. Será, então, que o comportamento 

(na presente investigação) é uma ponte entre a língua e o pensamento/visão do mundo? Será 

que isto também é que acontece em outras áreas da psicolinguística? Podia ver-se isto como 

um ciclo que se auto-perpetua? Tais perguntas abarcam uma dificuldade alargada na resposta: 

Quem veio primeiro, o ovo, ou a galinha? A língua reforça o comportamento? O 

comportamento, por sua vez, reforça uma interpretação? O que, por sua vez, reforça certas 

caraterísticas da língua?
36

  

Grelland (2006), na sua interpretação da hipótese de Whorf, sugere um “empirismo 

linguístico” (p. 326), uma visão que apoia a consideração supramencionada: Não se trata de 

uma influência unidirecional, no entanto, a língua pode ser influenciada pela realidade 

externa, tanto como a realidade pode ser interpretada através da língua. “Esta realidade não se 

apresenta fora da língua, mas faz uma impressão na língua, constrange a forma de uma língua 

ser válida” (p.326). 

Em conformidade com este postulado interacionista pensemos numa pessoa que reside 

numa localidade linguisticamente diferente do local de origem (e sem qualquer competência 

na outra língua). Esta pessoa continua a possuir como sistema de referência o da língua 

materna, que serve para compreender e interpretar comportamentos da população que a 
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 Uma explicação alternativa poderia ser a do Cultural Frame Switching, explicado já no enquadramento teórico 
através da investigação de Ramirez-Esperza e colegas (2006). A língua utilizada na conversa poderia, então, ser vista 
enquanto priming, porém devia mostrar-se primeiramente que a avaliação de interrupções constitui um fenómeno que 
difere entre culturas. 

36
 Num exemplo: Na língua alemã o verbo localiza-se no final da frase, o que é capaz de reforçar a baixa 

frequência de interrupções, que pode reforçar a interpretação de que não se deve interromper, que, para encerrar o ciclo, 
faz com que ainda mais informação seja colocada antes do verbo (porque é possível), o que reforça a baixa frequência. 
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rodeia. Isto é, uma certa lente cultural (ou linguística) mantém-se nas experiências e nas suas 

interpretações. Não é certamente imediata a reflexão de que um certo comportamento, por 

exemplo, a frequência de interrupções, pode estar na dependência da gramática da língua que 

se utiliza em dado local, e tal pode acontecer em parte devido ao facto de estar “preso” no 

próprio sistema de referência, que é o da língua materna. Em consonância com esta ideia 

surge também um caminho cujo decurso pode comportar conclusões interessantes e que diz 

respeito às avaliações que pessoas provenientes de um país de língua alemã fazem da maior 

ocorrência de interrupções. É possível que as avaliações sejam feitas de forma depreciativa, 

especialmente quando as interrupções acontecem antes que o verbo surja na frase, com 

aquelas em que o interlocutor interrompe sem que estejam reunidas todas as informações 

importantes relativas ao conteúdo da frase. Tal pode ser interpretado como falta de interesse 

para este mesmo conteúdo. Poderia também ser interessante averiguar que tipo de 

interrupções é avaliado como mais rude, ou se a avaliação está ligada à posição da interrupção 

(se acontece depois da primeira, segunda, etc., palavra, tomando sempre em consideração o 

aparecimento ou não do verbo principal). 

Uma outra área da psicolinguística é a da “verbal overshadowing”
37

, que propõe que a 

escolha da expressão verbal usada para descrever uma categoria, influencia a nossa atitude. A 

título de exemplo Chiu e colegas (1998) apelam à antiga expressão “aleijados”, atualmente 

substituída por “pessoa com deficiência física”, enfatizando as conotações totalmente distintas 

de ambas, sendo que, contudo, ambas denotam a mesma categoria. O âmbito de gender 

mainstreaming
38

 trata exatamente a mesma ideia, ou seja, a da influência da língua na 

perceção e no comportamento. Stapel e Semin (2007) verificaram através de vários exemplos 

que a utilização de uma certa palavra ou expressão modela a cognição e a interpretação 

situacional. Neste sentido a perceção funciona mais como elo de ligação entre língua e 

comportamento. O contributo da área supramencionada, assim como o da psicolinguística, é 

particularmente importante na consciencialização das influências preconizadas pela língua, e 

do papel destas influências na vida quotidiana, ou seja, como Grelland (2006) formulou, o 

papel da língua é invisível ao locutor, uma invisibilidade que pode alterar-se através de 

investigações que contribuem no processo de clarificação. Zhifang (2002) confirmou também 

que, através da consciência destas pequenas rasteiras causadas pela língua, ou seja, através do 
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enquadramento linguístico referencial, somos capaz de olhar o mundo com uma nova 

introspeção. 

Conclusões finais 

Será que a hipótese de Whorf se verifica, nesta etapa? Na verdade esta hipótese, alvo de 

inúmeras controvérsias, não pode ser infirmada ou confirmada, em termos gerais ou globais. 

Trata-se de uma ideia tão vasta e de tão grande amplitude que apenas parece ser exequível 

testar a sua validade em certas áreas, mas nunca será possível proclamar uma verificação geral 

desta hipótese. Verificou-se, no presente estudo, uma influência da língua no comportamento, 

relativamente à frequência de interrupções, em conversas. Outras investigações, referentes a 

outras áreas da vida, focadas no estudo de outras línguas, não encontraram influências (Tse & 

Altarriba, 2008, Haslam, Wills, Haslam, Kay, Baron & McNab, 2007). É possível que “os 

princípios de Whorf sejam válidos em certos contextos e menos em outros” (Tohidian e 

Tabatabaie, 2010, p.64). A tarefa dos investigadores é, então, descobrir quais as áreas da vida 

em que estes parecem ser válidos e interpretar os resultados que surjam à luz de uma atitude 

em que a diferença não implique que exista uma visão mais verdadeira do que a outra, mas 

antes uma visão que se caraterize pela tolerância e igualdade. A descoberta de diferenças e de 

fatores influentes pretende que disponhamos de maior consciência da nossa própria existência 

e da origem das nossas interpretações, sem ter preconceitos e mantendo a ideia de que a nossa 

cultura ou visão do mundo não é única, e universalmente válida e certa
39

. É necessário 

trabalharmos na direção de uma abertura do pensamento e creio que o horizonte se alarga com 

o conhecimento de e sobre línguas, um conhecimento que implica um horizonte cultural mais 

vasto. Um provérbio checo parece encerrar em si esta noção: “Learn a new language and get 

a new soul”
40

 (Ramirez-Esparza et al., 2006, p.100). 
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 Zhifang (2002) afirmou que cada cultura tende a inclinar-se na direção de uma ideia de universalismo da própria 
visão. O autor ao interpretar as obras de Whorf reconheceu que este parecia ter já esta consciência de que, apesar de 
existem diferenças entre as línguas, todas elas são capazes de descrever fenómenos observáveis, que parece permitir-nos 
manter uma atitude de maior humildade, motivando o desvanecimento de uma atitude de superioridade.  

40
 Optou-se por manter o provérbio em inglês, dado que a tradução para português parecia não conversar as 

caraterísticas deste mesmo. 
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Einverständniserklärung 

 

Ich Mag. Josef Müller, Direktor der HIB Liebenau, erkläre mich mit der 

Teilnahme der SchülerInnen an der Studie der Diplomandin Mag.a Lisa Paleczek, 

durchgeführt im Rahmen des Masterstudiums an der psychologischen Fakultät der 

Universität Lissabon, einverstanden. 

 

 

Unterschrift: ____________________________ 

 

Datum: _____/_____/______ 
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Declaração  

Eu, Mag. Josef Müller, director da HIB Liebenau, declaro que concordo com a 

participação dos estudantes na investigação da mestranda Lisa Paleczek, realizada 

no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia, 

Universidade de Lisboa.  

 

 

Assinatura do Responsável ________________________________________ 

 

Data _____/_____/__________



ANEXO 3 

 

54 

 

 

 

Aufklärung über die Studie 

Dieses Blatt ist für Sie. Lesen Sie es bitte und bewahren Sie es für 

zukünftige Informationen auf. 

 

Danke für das Mitwirken an dieser Studie. Ihre Teilnahme ist sehr wichtig. Die 

Untersuchung, welche im Masterstudium an der psychologischen Fakultät der 

Universität Lissabon durchgeführt wird, hat zum Ziel das Verhalten in Gesprächen, 

geführt in unterschiedlichen Sprachen, bzw. die Existenz interkultureller Unterschiede 

zu erforschen. 

Ihr Mitwirken an dieser Studie besteht aus dem Ausfüllen eines 

soziodemografischen Fragebogens, sowie der Teilnahme an einem 40minütigen 

Gespräch über ein bestimmtes Thema, welches in einer Dreiergruppe geführt und 

gefilmt wird. Die Beantwortung des Fragebogens und auch das Video werden 

komplett vertraulich und anonym behandelt und nur im Rahmen der durchgeführten 

Studie verwendet. 

Falls Sie weitere Aufklärung über diese Studie benötigen, kontaktieren Sie 

Mag.a Lisa Paleczek entweder telefonisch unter 0650/2003083 oder per E-Mail unter 

fidilisa@yahoo.com. 

 

Vielen Dank, 

Lisa Paleczek
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Information und Einverständniserklärung 

Das Mitwirken Ihres Zöglings an der Studie, welche im Bereich des 

Masterstudiums der psychologischen Fakultät der Universität Lissabon durchgeführt 

wird, besteht aus der Beantwortung eines soziodemografischen Fragebogens und 

einem Gespräch, welches gefilmt wird. Die Gesamtdauer beträgt in etwa 45 Minuten. 

 

Es ist wichtig, dass Sie wissen: 

1. Die Teilnahme Ihres Kindes an der Studie ist komplett freiwillig; 

2. Es wird die vertrauliche Behandlung aller Namen der an dieser Studie 

mitwirkenden Personen versichert; 

3. Es bestehen keine bekannten Unannehmlichkeiten oder Risiken durch 

das Mitwirken an dieser Studie. 

Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Falls Sie zusätzliche Informationen oder 

Aufklärung über die durchgeführte Studie benötigen, kontaktieren Sie bitte Mag.a Lisa 

Paleczek der  psychologischen Fakultät der Universität Lissabon, telefonisch unter 

0650/2003083, oder per E-Mail unter fidilisa@yahoo.com. 

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die oben angeführte 

Erklärung gelesen und verstanden  habe, sowie dass ich mit der Teilnahme 

meines Zöglings (Name) _________________________ an dieser Studie 

einverstanden bin. 

 

Name: ________________________________________ 

Unterschrift: : ________________________________________ 

Datum:  _______/_______/________ 

mailto:fidilisa@yahoo.com
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Information und Einverständniserklärung 

Ihr Mitwirken an der Studie, welche im Bereich des Masterstudiums der 

psychologischen Fakultät der Universität Lissabon durchgeführt wird, besteht aus der 

Beantwortung eines soziodemografischen Fragebogens und einem Gespräch, 

welches gefilmt wird. Die Gesamtdauer beträgt in etwa 45 Minuten. 

 

Es ist wichtig, dass Sie wissen: 

1. Ihre Teilnahme an der Studie ist komplett freiwillig; 

2. Es wird die vertrauliche Behandlung aller Namen der an dieser Studie 

mitwirkenden Personen versichert; 

3. Es bestehen keine bekannten Unannehmlichkeiten oder Risiken durch 

das Mitwirken an dieser Studie. 

Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Falls Sie zusätzliche Informationen oder 

Aufklärung über die durchgeführte Studie benötigen, kontaktieren Sie bitte Mag.a Lisa 

Paleczek der  psychologischen Fakultät der Universität Lissabon, telefonisch unter 

0650/2003083, oder per E-Mail unter fidilisa@yahoo.com. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Volljährigkeit und versichere, 

dass ich die oben angeführte Erklärung gelesen und verstanden  habe, sowie 

dass ich mit Teilnahme an dieser Studie einverstanden bin. 

 

Name: ________________________________________ 

Unterschrift:  ________________________________________ 

Datum:  _______/_______/________ 

mailto:fidilisa@yahoo.com
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Esclarecimento sobre o Estudo 

Esta folha é para si. Leia e, se quiser, pode guardá-la para referência 

futura. 

 

Obrigada por participar neste estudo. A sua participação é muito importante. 

Esta investigação, realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, tem como objectivo estudar o 

comportamento em conversas conduzidas em línguas diferentes, ou seja, averiguar 

a existência de diferenças interculturais. 

A sua participação neste estudo consiste em completar um questionário 

sociodemográfico, outro questionário relacionado aos hábitos linguísticos e a 

participação numa conversa sobre um tema sugerido. Esta conversa será conduzida 

em grupos de três pessoas, terá uma duração de 40 minutos e será filmada. As 

respostas aos questionários tal como o vídeo manter-se-ão completamente 

confidenciais e anónimos e serão somente usados para esta investigação.  

Se quiser algum esclarecimento relativamente a este estudo por favor 

contacte Lisa Paleczek, pelo e-mail fidilisa@yahoo.com ou pelo telefone 964545175. 

 

 

 

Muito obrigada, 

Lisa Paleczek 

mailto:joanafilipa.carvalho@hotmail.com
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Termo de Consentimento Informado  

A sua colaboração na presente investigação, realizada no âmbito do Mestrado 

Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 

consiste em responder a um questionário relacionado com os hábitos linguísticos, 

um questionário de dados sociodemográficos e uma conversa filmada com a 

duração total de cerca 45 minutos.  

 

É importante que ainda saiba que: 

 

1. A sua participação nesta investigação é completamente voluntária; 

2. Será assegurada a confidencialidade de todos os participantes envolvidos 

nesta investigação; 

3. Não existem desconfortos ou riscos conhecidos por participar nesta 

investigação. 

 

Agradeço a sua colaboração. Caso pretenda algum esclarecimento adicional 

sobre a presente investigação, por favor contacte Lisa Paleczek, da Faculdade de 

Psicologia Universidade de Lisboa, pelo telefone 964545175 ou pelo e-mail 

fidilisa@yahoo.com.  

 

Ao assinar, declaro que tenho 18 anos de idade ou mais, que li e entendi 

a declaração acima, e que concordo participar neste estudo.  

 

 

Nome: ____________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

Data: _______/_______/________ 
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Termo de Consentimento Informado  

A colaboração do seu educando, na presente investigação, realizada no 

âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa, consiste em responder a um questionário relacionado com 

os hábitos linguísticos, um questionário de dados sociodemográficos e uma 

conversa filmada com a duração total de cerca 45 minutos.  

 

É importante que ainda saiba que: 

1. A participação do seu educando nesta investigação é completamente 

voluntária; 

2. Será assegurada a confidencialidade de todos os participantes envolvidos 

nesta investigação; 

3. Não existem desconfortos ou riscos conhecidos por participar nesta 

investigação. 

 

Agradeço a sua colaboração. Caso pretenda algum esclarecimento adicional 

sobre a presente investigação, por favor contacte Lisa Paleczek, da Faculdade de 

Psicologia Universidade de Lisboa, pelo telefone 964545175 ou pelo e-mail 

fidilisa@yahoo.com.  

 

Ao assinar, declaro que li e entendi a declaração acima, e que autorizo a 

participação do meu educando (nome) ____________________________ nesta 

investigação.  

 

 

Nome: ____________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

Data: _______/_______/________ 
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Anleitung mündlich angegeben (deutsch) 

Ich werde nun die Anleitungen und die jeweiligen Zielstellungen jeder Person 

austeilen. Das Ziel ist es die Aufgabenstellungen in Teamarbeit zu lösen. Die genaueren 

Informationen stehen alle hier geschrieben. Euer Gespräch wird gefilmt. Ich werde mich ab 

diesem Moment nicht mehr einmischen und ihr müsst alle aufkommenden Zweifel alleine 

lösen. Viel Spaβ und Erfolg. 
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Instruções comunicadas oralmente (português)  

Vou agora entregar as instruções e as tarefas de cada pessoa. O objetivo é resolver as 

tarefas em equipa. As informações detalhadas estão todas escritas aqui. A vossa conversa será 

filmada. Não vou intervir mais a partir deste momento e vocês têm de resolver sozinhos todas 

as dúvidas que apareçam. Boa sorte e bom trabalho. 
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Instruções 

1. A vossa partida é em Sion. 

2. O vosso destino é  Newcastle upon Tyne. 

3. O tempo máximo que podem demorar na viagem são 3 dias. 

4. Todas as pessoas da equipa têm de estar felizes durante a viagem e devem tentar 

atingir os seus objectivos como puderem. 

5. Todas as pessoas têm de descansar durante pelo menos 8 horas (não é permitido viajar 

durante esse tempo). 

Partida Chegada Tipo de transporto Tempo 

(horas) 

Preço (Euro/ 

pessoa) 

Sion Gotham Comboio 5 75 

Sion Gotham Carro 12 20 

Sion Serendipity Autocarro 8 25 

Sion Naboo Balão 6 35 

Naboo Azkaban Zeppelin 5 55 

Gotham Rivendell Autocarro 5,5 30 

Gotham Forks Autocarro e Balsa 4 35 

Serendipity Avalon Comboio 6,5 50 

Serendipity Azkaban Autocarro 7 30 

Forks Rivendell Autocarro e Balsa 7,5 40 

Forks Agrabah Comboio 5 30 

Avalon Azkaban Autocarro  3,5 25 

Agrabah Metropolis Comboio 6 40 

Azkaban Sin City Autocarro  12 35 

Azkaban Metropolis Zeppelin 4 50 

Sin City Newcastle Comboio 5,5 40 

Metropolis Newcastle Barco 9 55 

 

Cidade Tipo Preço 

Naboo Campismo 10 

Gotham Hotel 25 

Gotham Hostel 18 

Serendipity Hostel 20 

Forks Pousada 15 

Azkaban Hotel 20 

Rivendell Hotel 35 

Rivendell Hostel 25 

Agrabah Hayma Palácio 40 

Avalon  Castelo 50 

Metropolis  Hotel 30 

Metropolis Hostel 25 
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Anleitungen 

1. Die Reise beginnt in Sion. 

2. Ihr sollt in  Newcastle upon Tyne ankommen. 

3. Die maximale Reisezeit beträgt 3 Tage. 

4. Alle Mitglieder des Teams müssen während deer Reise glücklich sein und sollten 

versuchen ihre Ziele so gut wie möglich zu erreichen. 

5. Alle Personen müssen sich mindestens 8 Stunden ausruhen (während dieser Zeit ist es 

nicht erlaubt zu reisen). 

Abfahrt Ankunft Transportmittel Zeit 

(Stunden) 

Preis (Euro/ 

Person) 

Sion Gotham Schnellzug 5 75 

Sion Gotham Auto 12 20 

Sion Serendipity Bus 8 25 

Sion Naboo Heiβluftballon 6 35 

Naboo Azkaban Zeppelin 5 55 

Gotham Rivendell Bus 5,5 30 

Gotham Forks Bus und Fähre 4 35 

Serendipity Avalon Zug 6,5 50 

Serendipity Azkaban Bus 7 30 

Forks Rivendell Bus und Fähre 7,5 40 

Forks Agrabah Zug 5 30 

Avalon Azkaban Bus 3,5 25 

Agrabah Metropolis Zug 6 40 

Azkaban Sin City Bus 12 35 

Azkaban Metropolis Zeppelin 4 50 

Sin City Newcastle Zug  5,5 40 

Metropolis Newcastle Schiff 9 55 

 

Stadt Unterkunft Preis 

Naboo Camping 10 

Gotham Hotel 25 

Gotham Jugendherberge 18 

Serendipity Jugendherberge 20 

Forks Herberge 15 

Azkaban Hotel 20 

Rivendell Hotel 35 

Rivendell Jugendherberge 25 

Agrabah Palast Hayma 40 

Avalon  Schloss 50 

Metropolis  Hotel 30 

Metropolis Jugendherberge 25 
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Tens um amigo em Sin City e todos vocês podem dormir em casa dele de 

graça. 

Queres visitar Naboo Palace. 

Tens medo de água. 

Orçamento: 100 Euros 

 

 

Queres visitar o teu irmão Bruce que mora em Gotham. 

Queres relaxar nas praias de Serendipity. 

Odeias voare adoras velejar. 

Orçamento: 220 Euros 

 

Queres visitar o teu amigo Edward que mora em Forks. 

Queres visitar Agrabah e dormir no Hayma Palácio na praia. 

Tu enjoas a viajar de barco. 

Orçamento:  130 Euros  
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Du würdest gerne deinen Freund Edward in Forks besuchen und in Agrabah im 

Hayma Palast übernachten. 

Du wirst leicht seekrank. 

Budget: 130 Euro 

 

 

 

Du hast einen Freund in Sincity, ihr könnt bei ihm alle gratis übernachten.  

Du würdest gerne den Palast von Naboo besichtigen. 

Du hast Angst vor Wasser. 

Budget: 100 Euro 

 

 

 

Du würdest gerne deinen Bruder Bruce in Gotham besuchen und am Strand von 

Serendipity entspannen. 

Du hasst fliegen und du liebst segeln. 

Budget: 220 Euro 
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Fragebogen 

 

Gruppe: 

Alter:  ________ Jahre 

Geschlecht: 

 weiblich  

männlich   

Nationalität: 

Nationalität der Mutter: 

Nationalität des Vaters: 

Fremdsprachenkenntnisse: 

  Nennen Sie die jeweilige Sprache und bewerten Sie Ihre Kenntnisse mittels 

einer Skala von 1-10, wobei 10 die beste Bewertung und 1 die schlechteste darstellt. 

 _________________________  

 _________________________ 

 _________________________ 
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Questionário 

 

Grupo: 

Idade:  _____ anos 

Sexo: 

Feminino 

Masculino 

Nacionalidade: 

Nacionalidade da Mãe: 

Nacionalidade do Pai: 

Línguas estrangeiras: 

 Escreva as línguas estrangeiras e avalie numa escala de 1 a 10 o seu nível, 10 

sendo o melhor conhecimento e 1 sendo o pior . 

 

_________________________  

_________________________ 

_________________________ 
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Fragebogen über sprachliche Gewohnheiten 

Wie lange leben Sie schon in Portugal? 

_____________________ 

Bewerten Sie Ihre Sprachkenntnisse: Markieren Sie das korrekte Kästchen der 

jeweiligen  Sprache mit einem X. 

Portugiesisch verstehen 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 

 

Portugiesisch sprechen 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 

 

Portugiesisch schreiben 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 

 

 

Deutsch verstehen 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 

 

Deutsch sprechen 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 

 

Deutsch schreiben 

perfekt sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht nicht 
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Welche Sprache sprechen hauptsächlich Sie mit: 

Person Portugiesisch Deutsch 

Mutter   

Vater   

Geschwistern   

zu Hause generell   

Großeltern (väterlich)   

Großeltern (mütterlich)   

Freunde in der Schule   

Freunde ausserhalb der 

Schule 

  

 

Nennen Sie (mit Anfangsbuchstaben) drei Personen, die ihnen sehr wichtig sind 

(z.B. die wichtigsten Freunde), und geben Sie an in welcher Sprache Sie hauptsächlich 

mit Ihnen sprechen:  

Person Portugiesisch Deutsch 
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Welche Sprache sprechen Sie häufiger? 

Portugiesisch 

 

           

Deutsch 

 

 

 

Versuchen Sie prozentuell zu bewerten wie häufig Sie die jeweilige Sprache sprechen 

Portugiesisch 

 

            % 

Deutsch 

 

            % 

 

Auf welcher Sprache denken Sie häufiger: 

Portugiesisch 

 

           

Deutsch 

 

 

 

Versuchen Sie prozentuell zu bewerten wie häufig Sie in der jeweiligen Sprache 

denken 

Portugiesisch 

 

            % 

Deutsch 

 

            % 

 

 

Vielen Dank 
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Questionário bilingue 

Há quanto tempo mora em Portugal? 

_____________________________ 

Avalie as suas competências linguísticas: Coloque uma cruz (X) na caixa 

correspondente 

entendo português 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 

 

falo português 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 

 

escrevo portugês 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 

 

 

entendo alemão 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 

 

falo alemão 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 

 

escrevo  alemão 

perfeitamente muito bem bem razonávelmente mal muito mal nada 
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Em qual língua fala principalmente com: 

Pessoa Portugês alemão 

Mãe   

Pai   

Irmãos   

em casa   

avós (paternos)   

avós (maternos)   

amigos na escola   

amigos fora da escola   

 

Indique (com as iniciais do nome) três pessoas importantes para si (p.ex. os 

amigos mais importantes) e especifique a língua que fala geralmente com eles: 

Pessoa português alemão 
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Qual é a língua que fala mais frequentemente? 

português 

 

             

alemão 

 

             

 

Tente avaliar através de percentagem a frequência em que fala as línguas indicadas: 

português 

 

            % 

alemão 

 

            % 

 

Em que língua pensa mais frequentemente? 

português 

 

             

alemão 

 

             

 

Tente avaliar através de percentagem a frequência em que pensa nas línguas indicadas: 

português 

 

            % 

alemão 

 

            % 

 

 

Muito obrigada! 

 


