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“O conceito “imagem/representação” tem vindo a tomar um lugar
central em Didáctica de Línguas (DL), particularmente no âmbito
de estudos sobre os processos de construção e desenvolvimento

da competência plurilingue e pluricultural e da comunicação 
intercultural.” (Araújo e Sá & Pinto, 2006)
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Estrutura da apresentação

1. Objetivos do estudo

2. Pontos de partida teóricos

3. O estudo empírico

3.1 Projeto « Imagens do (Ensino) Português no Estrangeiro »
• Objetivos e fases;
• Contextos e participantes; 
• Metodologia de análise;

– Sub-projeto: “O plurilinguismo das crianças luso(fono)descendente s na 
Alemanha”

3.2 Percursos de análise possíveis
3.3 Síntese

4. Perspetivas didáticas e curriculares para o Portug uês Língua de 
Herança

Objetivos desta apresentação

1. Refletir acerca da heterogeneidade dos repertórios linguísticos e 
culturais das crianças luso(fono)descendentes na Alemanha
(heterogeneidade das suas biografias linguísticas);

2. Analisar as relações que os alunos de PLH estabelecem com o 
Português, com o Alemão e com as restantes línguas conhecidas (da
escola ou das restantes comunidades emigrantes); 

3. Propor algumas reflexões pedagógico-didáticas baseadas na análise
das representações das crianças que frequentam os nossos cursos
de Língua e Cultura Portuguesas. 
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Alguns elementos teóricos

• Ponto de partida: « The linguistic and educational integration of 
children/adolescents from migrant backgrounds ultimately depends on 
how effectively language is brought into focus in the different curriculum 
subjects » (Little, 2010: 20), nomeadamente no currículo de línguas.

• (Português) como Língua de Herança (Bauer & Chlosta, 2010; Bertucci & Corblin, 
2007; Brinton, Kagan & Bauckus, 2009; Dabène, 1990; Kniffka & Siebert-Ott, 2009):

– aprendentes de PLH (Carreira, 2004);
– falantes de PLH.

• Competência plurilingue & repertórios plurilingues (Jessner, 2006):

– dinâmicos, heterogéneos, evolutivos.

• Imagens/ Representações sociais (Matthey, 1997; Pinto, 2005):

– das línguas, das culturas e dos povos (PLH & Alemão);
– auto-avaliação das competências linguísticas.

Alguns elementos teóricos

• Conhecer conhecer as imagens/representações daquele que é o 
seu “instrumento” de trabalho diário – a língua que ensina – por parte 
dos seus públicos permite ao professor:

– reequacionar as suas estratégias de ensino (por ex., a analisar o 
manual escolar como transmissor de representações dos outros 
grupos humanos e das suas línguas);

– reavaliar os seus discursos em sala de aula (será que ele 
também está a contribuir para a criação de imagens estereotipadas 
dos seus alunos???);

– ponderar novos caminhos e novos currículos em línguas , 
contribuindo para o seu desenvolvimento profissional através de 
uma postura mais reflexiva. 
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O projeto
“Imagens do (Ensino) 

Português no Estrangeiro”

Um projeto bifocalizado

• Projeto principal: “Imagens do (Ensino) Português no Estrangeiro”;

Sub-projeto: “O plurilinguismo das crianças luso(fono)descendentes 
na Alemanha”

• Objetivos :
• Identificar as representações sociais acerca :

- da língua portuguesa e das culturas lusófonas;
- do ensino-aprendizagem do Português.

• Caracterizar os repertórios plurilingues:
- das Comunidades Portuguesas na diáspora;
- crianças luso(fono)descendentes (na Alemanha).

- identificar o meio sociolinguístico daqueles públicos
(adultos e crianças).

Metodologias
- questionário on-line; 
- desenhos (crianças);
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“O plurilinguismo das crianças 
luso(fono)descendentes na Alemanha” (1/3)

• Contexto : aulas de PLH na Alemanha (apenas organizadas pelo IC);

• Espaço social de transição, de mediação e de coordenação de escola, 
família e sociedade (de socialização primária e secundária); 

• Espaço linguístico de interceção e de desenvolvimento de: 

- representações sociais acerca do Alemão e do PLH; social representations 
about PHL and German;

- Práticas linguístico-comunicativas naquelas duas línguas;

• Participantes : professores (34) & alunos (956).

• Professores rede EPE do IC na Alemanha

“O plurilinguismo das crianças 
luso(fono)descendentes na Alemanha” (2/3)

[Ana Harrabi; Ana Keppler; Ana Paula Larkens; Ana Paula Nonnenmacher; Andreia Augustin;
Andreia Bértolo; Carla Cardoso; Carla Correia; Carla Guerreiro; Carla Veríssimo; Catarina
Lourenço; Celeste Khamassi; Cristina Sabino; Dana Rebelo; Eva Pinheiro; Fátima Silva; Helena 
Anken; Helena Costa; Idalina Oranth; Isabel Geyer; Isabel Santos Henriques; Laura Leibold; 
Luis Lopes; Marla Andrade; Maria da Conceição Santos; Maria de Fátima S. Henriques; Maria 
João Freitas; Maria de Lurdes Grosse; Miguel Martins; Ricardo Miranda; Rogério Almeida; Rosa 

Maria Gomes; Rui Paiva Pissarra; Sónia Rodrigues]

• Crianças luso(fono)descendentes de 7 Estados Federa dos:
- Baden-Wurtemberg (583 desenhos);

- Berlim (14 desenhos);

- Bremen (22 desenhos);

- Hamburgo (143 desenhos);
- Hessen (43 desenhos);

- Baixa Saxónia (54 desenhos);

- Renânia do Norte (97 desenhos);
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• Metodologia :

• Desenhos – metodologia para identificar as representações 
sociais acerca de línguas e de culturas e para compreender a 
estruturação dos repertórios linguísticos das crianças (que ainda
estão a iniciar o seu percurso de escolarização e que têm, 
portanto, as suas competências de literacia ainda pouco
desenvolvidas) – Molinié, 2009; Moore & Castellotti, 2011; Perregoux, 2011.

- atividade familiar para as crianças;
• Instrução fornecida na sala de aula – “desenha-te a falar as 

línguas que conheces”
- relação de proximidade e de confiança com o professor.

• Corpora – um desenho por criança.

“O plurilinguismo das crianças 
luso(fono)descendentes na Alemanha” (3/3)

Percursos de análise possíveis
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As diferentes relações das crianças 
com o PLH (1/5)

• Um modelo de análise exploratório: cruzamento de dois
continua teóricos:

• Língua Materna – Língua Estrangeira;

• Língua de Herança – Língua(s) Nacional(-nais).

A heterogeneidade dos 
repertórios das crianças e 
das sus relações com as 
diferentes línguas que o 
compõem:

1. Monolingues portuguesas;
2. Monolingues alemãs;
3. Bilingues(Português & 
Alemão);
4. Plurilingues.

LM LE

LH

LN

• Permeabilidade destas
categorias;

• Aceita a ideia de evolução
dos repertórios dos sujeitos.

As diferentes relações das crianças 
com o PLH (2/5)

• Principais características:
• Estas crianças são oralmente fluentes em PLH (compreensão e produção oral), 

precisando de desenvolver competências de literacia na LH (ler e escrever); 
• PLH é representado como língua de socialização: a família e a Comunidade 

Portuguesa são representadas como “milieux” afetivos e sociais de uso e de 
transmissão da língua;

• Estas crianças representam-se como predominantemente monolingues em PLH. 

LM LE

LH

LN

1

3 4

2

(C. H., 10 / Einbeck)

(R. C., 10 / Minden)
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As diferentes relações das crianças 
com o PLH (3/5)

• Principais características :
• Estas crianças não parecem ouvir nem falar PLH em casa, não sendo nela fluentes;

• As principais relações com o PLH são cognitivas, devido à sua perceção enquanto 
objeto escolar (como uma LE curricular);

• Estas crianças necessitam de desenvolver fluência e literacias em PLH; 

• Há um continuum de biliteracia (em Alemão e em Português) expresso nos
desenhos.

LM LE

HL

NL

1 2

3 4

(D., 9/ Bad Karlshafen)

(M. L., 6 / Gross-Umstadt)

As diferentes relações das crianças 
com o PLH (4/5)

• Principais características :
• O Alemão é representado como a língua de socialização primária; 

• As representações predominantes referem-se ao Alemão enquanto língua de 
socialização, com traços sociais e afetivos muito fortes (p. ex: é a língua em que as 
crianças muitas vezes se representam a falar com os seus animais de estimação);

• Estas crianças representam-se como predominantemente monolingues em Alemão; 
• Necessitam de desenvolver a sua fluência em PLH e a sua literacia nas duas línguas;

LM LE

HL

NL

1

3 4

2

(A. M., 9 / Ittlingen)
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As diferentes relações das crianças 
com o PLH (5/5)

• Principais características (situação menos frequent e):
• O Alemão é representado como matéria escolar em meio germanófono (língua de 

escolarização); 
• Esta língua de escolarização não parece ser a/uma língua de comunicação em casa 

(see Little, 2010);

• Estas crianças necessitam de desenvolver fluência e literacias em Alemão; 

LM LE

HL

NL

1

3 4

2

Segunda e terceira geração de imigrantes.

(D. C., 11 / Siegburg)

As outras línguas dos repertórios das 
crianças luso(fono)descendentes

• Línguas com estatuto especial (LE 
curriculares):

– Inglês;

– Francês.

• As línguas das outras comunidades / 
configurações linguísticas familiares
e sociais particulares:

– Albanês;
– Italiano;
– Japonês;
– Polaco;
– Espanhol;
– Turco;
– (…)

(A. S., 9 / Stuttgart) (D. P., 11 / Ulm)

• Línguas/comunidades « invisíveis » (apesar de estarem entre as 10 maiores
comunidades imigrantes na Alemanha):

– Romeno.
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Representações das crianças sobre o PLH

Categorias analíticas Exemplos Referências 
escritas

Referências 
desenhadas

N.

Objeto de ensino-
aprendizagem

Escola, Professor, pronomes 27 19 46

Objeto afetivo Lindo, a minha família, sol. 126 91 217

Instrumento de 
“Empowerment”

Eu sou forte porque domino várias 
línguas

9 - 9

Objeto cultural Lisboa, Cristiano Ronaldo 24 469 493

Instrumento de 
relações interpessoais

Olá, Como estás?, Eu falo 
português em casa

480 - 480

Outros/ indeterminado Livro, mesa, rato 45 - 45

Total 711 579 1280

Representações das crianças sobre o PLH

(B.R., 8, Stuttgart) (M., 8 / Bad Urach)
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Representações das crianças sobre 
o Alemão

Categorias analíticas Exemplos Referências 
escritas

Referências 
desenhadas

N.

Objeto de ensino-
aprendizagem

Escola, professor 28 27 55

Objeto afetivo Wie schön!, Chuva 76 48 124

Instrumento de 
“Empowerment”

I master several languages, I am 
strong

27 - 29

Objeto cultural Herta, Muro de Berlim 16 460 476

Instrumento de 
relações interpessoais

Hallo!, Danke. 501 - 501

Outros/ indeterminado Salat, Pferd… 56 - 56

Total 706 535 1241

Representações das crianças sobre 
o Alemão

(D. W., 8, Singen)
(S. K., 8, Ulm)
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Algumas comparações entre o PLH e o 
Alemão
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German

P ortuguese

• Estas crianças possuem uma imagem algo estereotipada de Portugal e da 
Língua Portuguesa, a que associam praia, férias e família; esta esterotipia 
também afeta a língua e o país de acolhimento - a Alemanha: Bretzel e 
amigos da escola; para ambos os casos, o símbolo mais associado é a 
bandeira de cada um dos países e a palavra mais escrita é “olá/hallo”;

• Há uma tendência para associar o nome da língua a um só país e a uma 
bandeira : a diversidade intralinguística, as variedades, estão pouco 
presentes;

• O Português é , mais do que as outras línguas – nomeadamente, a Língua 
Nacional (o Alemão) e as Línguas Estrangeiras escolares (sobretudo o Inglês 
e o Francês) – a língua com maior carga socio-afetiva : talvez este traço 
seja um dos que mais marcam a diferença entre a Língua de Herança e uma 
LE;

Síntese: o que nos dizem os 
desenhos das crianças?
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Síntese: o que nos dizem os 
desenhos das crianças?

• As crianças desenham situações comunicativas, geralmente 
felizes , de socialização ou de aquisição linguística; 

• A diversidade linguística e intercultural é uma refe rência 
constante : há referências (bandeiras, palavras e símbolos) alusivas a 
línguas e países como o Japão, a Albânia, a Itália, a Holanda, a 
Espanha, a China, a Grécia,...; 

• Aquelas referências coincidem, de muito perto, com as restantes 
comunidades estrangeiras residentes na Alemanha , o que mostra 
que as crianças têm consciência da diversidade linguística e cultural à
sua volta e integram nos seus repertórios os elementos a que estão 
expostos em diferentes contextos.

• Valorizar as identidades compósitas e plurais dos a lunos , reconhecendo-os na sua 
heterogeneidade e promovendo o seu auto-conhecimento desujeitos que crescem e 
vivem em várias línguas e não apenas em PT ou em Alemão (desenvolver a 
capacidade de integração em diferentes ambientes linguísticos e culturais);

• Valorizar o capital linguístico e cultural dos alun os (a família, os amigos), de forma 
a abrir a sala de aula à totalidade dos seus conhecimentos (nomeadamente aqueles 
que a escola não reconhece ou não quer ver);

• Colocar em evidência a relação entre os conheciment os que os alunos possuem 
em diferentes línguas (nomeadamente através do recurso à comparação 
interlinguística), sem compartimentar os conhecimentos e as vivências plurilingues e 
interculturais (desenvolvimento da competência metalinguística e metacognitiva);

• Potenciar as transferências entre diferentes sabere s, competências, saber-fazer e 
saber-aprender (desenvolvimento da autonomia dos alunos durante o processo de 
aprendizagem);

• Promover atividades que enriqueçam a cultura linguístic a dos alunos (por 
exemplo: distinção entre fronteira linguística e geográfica, entre as diferentes 
variedades das línguas, ...) e ajudem a desconstruir representações e estereótipos 
negativos face a outros povos e línguas (desenvolvimento de conhecimentos e de 
atitudes positivas em relação à diversidade linguística  e cultural);

Síntese: alguns desafios 
(im)possíveis para a sala de aula?
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