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O ENSINO PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO (EPE) 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA IDENTITÁRIA NO CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL 
DIDÁTICA DIFERENCIADA 
    

Historial do EPE, cursos de língua e cultura portuguesas para crianças e jovens luso-
descendentes no estrangeiro..A formação de uma rede de cursos e as convergências e 
divergências das condições e métodos nos diferentes países. 
A língua é um instrumento de comunicação e identificação.Até que ponto nos identifica a 
língua que falamos e o modo como a falamos? 
O Ensino Português no Estrangeiro nos dias de hoje, quem é a população alvo e quais são 
os condicionamentos existentes. As possibilidades da “sobrevivência linguística” dentro de 
vários tipos de meio. 
Como  se deve ensinar hoje em dia o português aos luso-descendentes no estrangeiro? 
Trata-se de língua materna, língua de origem, língua identitária, língua de herança ou língua 
estrangeira? Todos os casos existem, dependendo dos contextos sócio-linguísticos e sócio-
culturais, e seria errado generalizar ou dar prioridades.  
 Daí existir grande complexidade e várias divergências nos meios didáticos a aplicar. 
 Apreciação da evolução dos conhecimentos linguísticos,influência da Ínternet e TVCabo no   
domínio e expansão da língua portuguesa.  
 
 
EPE –cursos  de língua  e cultura  portuguesa  para  crianças  e jovens  luso -
descendentes . Origem  e evolução  

Como surgiram 

Os cursos de língua e cultura portuguesas, que atualmente existem na Alemanha, Suíça, 
Reino Unido, Espanha, Bélgica, Holanda,França,Andorra, Luxemburgo, África do Sul, 
Namíbia, Suazilândia, e também nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, embora nos 
países fora da Europa sob moldes diferentes, tiveram o seu início,dentro do contexto 
europeu, em circunstâncias  muito modestas,na Alemanha e na França, devido aos grandes 
fluxos migratórios no início dos anos 60. 

Em França, por iniciativa privada, a cargo de associações portuguesas, dado que os 
trabalhadores portugueses nesse país desejavam que os seus filhos mantivessem ou 
adquirissem a capacidade de falar, ler e escrever a sua língua de origem, mantendo um elo 
sócio-cultural ao país que tinham deixado. 
Na Alemanha a iniciativa de criação dos primeiros cursos, nomeadamente nos estados da 
Renânia do Norte e Vestefália, Renânia do Palatinado e Hessen, partiu das entidades 
escolares desses estados federados, a pedido de firmas que empregavam grande número 
de trabalhadores portugueses, tendo como base a teoria de que, se os trabalhadores 
portugueses, nessa altura praticamente todos do sexo masculino e com família em Portugal, 
tivessem cursos de língua portuguesa para os seus filhos na Alemanha teriam menos 
reservas em trazer a família para o estrangeiro e assim dariam mais rendimento no 
trabalho,faltariam menos por ter de prestar assistência a familiares ausentes e teriam menos 
tendência para prolongar as férias quando iam visitar a família.  
Interessante a técnica de ajudar a manter os laços linguísticos com a pátria com o objetivo 
de obter maior estabilidade e melhor rendimento laboral. 



 
Os objetivos 

Nessa época, e até meio dos anos 70, os cursos de Língua e Cultura Portuguesas, que 
nessa altura se tinham começado a espalhar por outros países da Europa por iniciativa do 
Ministério da Educação português, tinham como objetivo manter a identidade linguística das 
crianças e jovens filhos de trabalhadores portugueses prevendo um regresso a Portugal e a 
inserção ou reinserção sem grandes dificuldades no sistema escolar do país de origem. 
Porém, com o passar do tempo e as várias modificações de caráter sócio-político, como por 
exemplo a integração na comunidade europeia, modificam-se também os objetivos dos 
cursos de português.Estamos perante um ensino da língua não só como um veículo para 
eventual reintegração no país de origem, mas também como um veículo de manutenção de 
uma identidade nacional num país estrangeiro. 
 
Objetivos atuais   
O objetivo agora não é principalmente preparar crianças e jovens portugueses no 
estrangeiro para regressarem a Portugal mas sim prepará-los, dentro de um meio linguístico 
diferente, para manter a sua língua de origem como veículo identitário. 
Isto porque, afinal, a língua não é apenas um meio de comunicação, é também um meio de 
identificação. 
 
A língua somos nós, ou nós somos a língua? 

Uma língua, o modo como a falamos e a fluência ( ou falta dela) que demonstramos 
identifica-nos. 
Eis alguns exemplos da minha experiência pessoal : 
No meio alemão, sou identificada como estrangeira porque tenho sotaque. 
Na Madeira ou Açores sou identificada como pessoa do “continente”. 
Nos Estados Unidos já fui identificada como tendo um “british accent” e em Inglaterra como 
tendo um “american accent”.Suspeito que na realidade se trate de um “portuguese accent”. 
Na Suíça alemã chegaram a perguntar-me se trabalhava no teatro por causa do meu 
“Goethe deutsch”.... 
Estes exemplos servem para mostrar até que ponto uma língua, e o modo como a falamos, 
faz parte da nossa identificação e até da definição da nossa nacionalidade. 
 
Os luso-descendentes  e o domínio do português 
  
E então o que se passa com os luso-descendentes, cada vez em maior parte já nascidos no 
estrangeiro? 
Como denominar a língua portuguesa falada nas comunidades?Língua materna, língua de 
origem,língua identitária, língua de herança, língua estrangeira? 
A resposta é que. todas as definições estão corretas, mas nenhuma delas está 
completamente certa, porque seria um perigo generalizar. 
O fenómeno da emigração e a evolução da língua de origem está estreitamente ligado às 
condições em que vivem e sobrevivem os vários tipos de comunidades de portugueses. 
Senão vejamos: um indivíduo isolado terá grandes possibilidades de manter a sua língua de 
origem? (imagem 1) 
Quais serão as possibilidades de uma pequena comunidade ou pequenas comunidades 
portuguesas isoladas de manter a sua língua? Serão engolidos, absorvidos, assimilados? 
E quais são as possibilidades de uma grande comunidade portuguesa num meio 
estrangeiro? Certamente a sobrevivência linguística é mais provável. 
Esta é uma das razões, que são várias e que virão a seguir,que obrigam os professores de 
língua e cultura portuguesas a uma didática tão diversificada nas suas aulas. 
Porque no nosso caso cada aluno é um caso diferente.( tabela 1) 
Além das condicionantes já indicadas,temos ainda o caso dos alunos filhos de casais 
mistos, dos alunos cuja língua dominante no meio familiar é a língua do país de 



acolhimento, dos alunos que passam pouco tempo com os pais e mais tempo na creche ou 
no infantário e que por essa razão desenvolvem uma certa “resistência” a exprimir-se em 
português por estarem mais expostos à outra língua ,embora na maior parte dos casos não 
tenham dificuldades em entender.Trata-se aqui do chamado “conhecimento passivo”. 
 
Problemas e desafios dos professores 
 
É aqui que temos o grande problema, e simultaneamente o grande desafio dos professores 
no EPE. 
Motivar e atrair alunos de diferentes competências linguísticas para a aquisição de mais e 
melhores conhecimentos, tarefa nem sempre fácil como é de calcular, mais ainda porque 
não existem meios didáticos adequados para este tipo de ensino. Os manuais escolares 
portugueses não podem ser usados a tempo inteiro e os manuais de português para 
estrangeiros também não. 
É necessário, mas difícil, conseguir nas aulas um equlíbrio aceitável entre as várias 
vertentes do português que se têm dentro da sala. 
No fundo, trata-se de conseguir encontrar a proporção certa do português – quase- língua 
materna e do português-quase-língua estrangeira. 
Logicamente, muito mais fácil de dizer do que fazer, dada a miríade de materiais e 
estratégias necessárias para atingir os vários grupos etários, que vão desde crianças ainda 
não alfabetizadas a jovens já fluentes na língua. 
 
Grau de conhecimentos 
 
Interessante notar que o nível de conhecimentos ou o domínio do português variam dentro 
do contexto europeu,existindo fortes diferenças entre os vários países. 
 
França 
No caso da França, país de emigração mais antiga, muitos luso-descendentes já não falam 
ou quase não falam português, devendo-se em parte tal facto a um fenómeno de 
assimilação causado por pressões de caráter social e xenófobo. Como os trabalhadores 
portugueses eram considerados e muitas vezes tratados como inferiores,tinham vergonha 
de revelar as suas origens, e usavam a língua de origem o menos possível, tentando uma 
integração (neste caso negativa) por meio  da utilização, mesmo no meio familiar, mas 
principalmente no exterior (a língua de casa versus a língua de rua) da língua do país de 
acolhimento. 
 
Alemanha 
Na Alemanha, o segundo país europeu de emigração em antiguidade (fim dos anos 60), a 
aceitação das línguas de origem foi já maior,como já exemplificado anteriormente, com a 
criação de cursos por parte das entidades locais, mas apesar disso existiu ainda uma forte 
resistência de caráter xenófobo, com professores alemães a desanconselharem a 
frequêncua das aulas de português e também a recomendação da parte de entidades como 
assistentes sociais, por exemplo, de que em casa as crianças filhas de migrantes só 
deveriam falar alemão para “aprenderem mais depressa a língua”.  
 
Suíça 
Na Suíça o caso é diferente. Uma emigração mais tardia, com uma geração já com um nível 
de escolaridade superior ( nos países indicados anteriormente a maioria dos trabalhadores 
tinha apenas o, em média, o 4° ano de escolaridade)  e uma consciência diferente da sua 
nacionalidade, além de pressões sociais mais fracas, resultou em luso-descendentes com 
muito melhor domínio do português. 
 
Luxemburgo 



O mesmo acontece no Luxemburgo, mas aí por razões diferentes. A comunidade 
portuguesa é muito grande, está muito concentrada e sempre foi bem acolhida nesse país. 
É o caso de dizer que “a união faz a força.” 
 
 
Os novos meios de comunicação e o futuro 
 
Nos últimos anos, por influência dos novos meios de comunicação, tem-se assistido a um 
maior desenvolvimento dos conhecimentos de português. A possibilidade de ver televisão 
portuguesa, independentemente do país em que se está, fez aumentar não só os 
conhecimentos da língua mas também a tornou socialmente muito mais aceitável. 
Além disso, a comunicação com amigos e familiares,a baixo preço,através do correio 
eletrónico e skype contribuiu também muito para um uso mais frequente da língua 
portuguesa, tanto falada como escrita ,pelos luso-descendentes no estrangeiro. 
Assim se pode concluir que todos os meios que contribuam para difundir uma língua, seja 
na sua forma oral ou escrita, são extremamente positivos. 
A língua estrangeira é, no fundo, aquela que não conseguimos identificar, que não 
reconhecemos e com a qual não temos nem sentimos ligação. 
Qualquer língua da qual se conheçam algumas palavras, e com a qual se consegue 
comunicar, ainda que de modo muito rudimentar, já não é uma língua estrangeira. 
O  futuro, principalmente na Europa, não é sequer bilingue mas sim multilingue.A adaptação, 
a integração, as possiblidades profissionais serão tanto maiores quanto maior número de 
línguas um indivíduo consiga dominar. 
 
A “personalidade” das línguas 
 
Será que uma língua também tem personalidade ou caráter? Caso a resposta seja positiva, 
mais razão existe para a importância de dominar várias, tomando como base a afirmação de 
um autor desconhecido. 
 
O inglês é bom para comandar. 
O alemão é bom para praguejar. 
O francês para lisonjear. 
O italiano para amar. 
E o português? 
 
Viena, 15 de Setembro de 2011 
 
Maria Teresa Nóbrega Duarte Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 



 
Grupo A 
 
                         Horário – sexta-feira das 14.30 às 16.00 
N°alunos-14                                          Anos escolaridade – 3° a 7° 
Nome                           Ano escolaridade                 Nível de Português 
 
*Elisabete Figueira 3° ano    PLE 
 Nelson Matos 3° ano    Fluente 
 Luciano Silva 3° ano    Fluente 
 Márcia Silva 4° ano    Fluente 
*Noémia Sabino 5° ano    PLE 
*Luca Martins 5° ano    PLE 
 Tiago Correia 5° ano    Fluente    
 Elias Fonseca 6° ano    Dificuld. Expressão  
 Carolina Mendes 6° ano    Dificuld. Expressão 
 Rafael Costa 6° ano    Fluente  
*Juliana Ferreira 6° ano    Dif. Entend/ Expres 
*Helder Sabino 7° ano    Fluente 
 Sérgio Correia 7° ano    Dif. Expressão    
 Gabriel Cardoso 7° ano    Fluente 
 
*- filhos de casais mistos 
 
Tabela 1 
 
 
 



 
Imagem 1 

 
 


