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“Imagens do (Ensino) Português 

no Estrangeiro” 
 

[da investigação à intervenção]  

 
Sílvia Melo Pfeifer   

Coordenação de Ensino Português na Alemanha 

[Instituto Camões / Embaixada de Portugal em Berlim] 

Catarina Castro 

[ Universidade Nova de Lisboa/ FCT] 

Estugarda, 25-27 de março de 2013 

Estrutura da apresentação 

1. Objetivos do Módulo de Formação “Imagens do 
(Ensino) Português no Estrangeiro”;                                                                                                                                                                                

 

2. Estrutura do Módulo de Formação: 

  -  Fase 0: Arranque 

  -  Fase 1: Reflexão Teórica 

  -  Fase 2: Planificação de um projeto de I&A 

       *  Fase 3: Implementação do projeto de I&A 

 

3. Suportes e produtos finais. 
 

 

 

                                                     * (não presencial/opcional) 
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Perfil plurilingue e multilicultural do 

estudante e intervenção pedagógica 

As várias mudanças 
que condicionam a 
prática educativa  

traduzem-se no 
perfil dos 

estudantes  que 
se relacionam 
com a Língua 

Portuguesa (LP) 
como Língua de 
Herança (LH) 

exigem do 
professor de 
Português no 
estrangeiro 

capacidades de 
intervenção 

amplas e 

diversificadas. 

Representações associadas à LH 

Condicionam os esforços  feitos, em contextos formais 
e informais, para promover a aprendizagem da LP 

São, muitas vezes, estereotipadas 

Requerem intervenções pedagógicas adequadas, 
que passam pela sua integração. 
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Considera-se que se o 

professor conseguir 

diagnosticar essas 

representações poderá 

rentabilizá-las na sala de 

aula, desconstruindo-as 

e reconstruindo-as. 

Diagnóstico de 
representações 
pelo professor 

Discurso dos 
professores 

Discurso dos 
alunos 

Comunidade 
Manuais e 
materiais 

Comunicação 
social 
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Objetivos  do módulo de formação:                   

desenvolvimento de competências                        

pedagógico-didáticas e investigativas 

3. Intervir adequadamente no seu contexto educativo, com base no 
desenvolvimento de um projeto de I&A, orientado para a inovação e 
a transformação das práticas letivas. 

2. Identificar as imagens das línguas, dos povos e do próprio ensino 
e aprendizagem em sala de aula, refletindo  sobre as suas 

implicações educativas; 

1. Adquirir conhecimentos acerca da circulação, papel e impacto 
das imagens no ensino e na aprendizagem de línguas; 

Opção pelo desenvolvimento de um projeto de 
investigação-ação 

Reconhecimento de que a condução de um projeto próprio  
conduz ao desenvolvimento de competências pedagógicas 

e profissionais dos docentes; 

Reconhecimento da investigação, feita pelos professores, 
como motor de mudança e                                        

transformação das práticas educativas. 
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Formação 
contínua de 
professores 

EPE 

Vertente 
investigativa 

Vertente 
formativa 

Vertente 
política do 
ensino de 
línguas 

Estrutura do módulo de formação:                           

Fase 0 (Arranque) 

Objetivos 

Diagnosticar motivações 
e necessidades 

formativas para a 
frequência do módulo; 

Partilhar interesses e 
motivações. 
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Fase 0 (Arranque) 

 

•  1) Questionário de expectativas. Suportes 

 

• 1)  Questionário; 

• 2) Participação nas discussões. 
Produtos 

Estrutura do módulo de formação:                           

Fase 1 (Reflexão teórica) 

Objetivos 

Desenvolver conhecimentos acerca 
dos conceitos de “imagem”, 

“representação”, “estereótipo”, 
“opinião”… 

Inventariar situações de circulação 
de imagens das línguas e dos povos; 

Identificar essa circulação na sala 
de aula (materiais, discurso do 

professor); 

Diagnosticar as próprias imagens 
acerca das línguas. 
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Fase 1 (Reflexão teórica) 

 

• 1) Conferências do 1º dia; 

• 2) Seleção de textos de crianças; 

• 3) Seleção de excertos de manuais. 

Suportes 

 

• 1)  Participação em trabalhos a 

pares; 

• 2) Participação em discussões; 

• 3) Análise de um banco de dados 

(exemplos de circulação de 

imagens); 

• 4) Reflexão crítica. 

Produtos 

Exemplos de circulação de imagens da 

língua e cultura portuguesas em manuais 

                                    Manual Vamos Lá, Edit. Hueber 
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Representações das línguas e dos povos 

em desenhos de crianças 

R., 9 anos, Bad Urach 

Estrutura do módulo de formação:                           

Fase 2 (Como se faz um projeto de I&A ?) 

Objetivos 

Conhecer os pressupostos do 
trabalho de I&A (objetivos; 
metodologia e avaliação); 

Conceptualizar e planificar um 
projeto de I&A. 
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Fase 2 (Como se faz um projeto de I&A ?) 

 

•  1) Conferências do 2 º dia; 

• 2)  Guia de desenvolvimento de um 
projeto de I&A; 

Suportes 

 

• 1) Desenvolvimento de um projeto 
de I&A (Guia); 

• 2) Participação em discussões. 

Produtos 

 * Fase 3 (Implementação de um projeto de I&A)                          

    (* Não presencial) 

Objetivos 

Desenvolver o projeto de I&A 
(seleção e/ou elaboração de 

materiais/ recolha de dados);  

Implementar o projeto de I&A; 

Recolher e tratar dados 
(questionários, produções de 

alunos). 
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* Fase 3 (Implementação de                                         

um projeto de I&A) 

 

• Dependem da natureza e dos 
objetivos do trabalho de I&A; 

Suportes 

 
• Relatório de execução e 

avaliação do projecto de I&A. 
Produtos 

BOA FORMAÇÃO ! 

                                          Desenho de L. R., 10 (Ulm) 


