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Vivemos divididos entre dois paí-
ses e entre duas línguas. Fala-
mos português em casa, inglês 
no trabalho, na escola. Com os 
amigos, dividimo-nos entre os 
que falam português e inglês. 
Nesta nossa condição dupla, o 
papel da memória é fundamental. 
E partilharmos as nossas memó-
rias e a narrativa de quem so-
mos, de onde viemos, com os 
nossos filhos, é essencial para 
que cresçam conscientes da sua 
identidade, que não é fragmentá-
ria, é antes o resultado de um 
caminho começado pelos pais ou 
pelos avós, rico, complexo, cheio 
de matizes das duas culturas.

Os professores, quando ensinam 
Língua e Cultura Portuguesas 
nas escolas inglesas, deparam-
se com este desafio. A cultura 
portuguesa não pode ser parti-
lhada como uma herança de relí-
quias passadas, a casa da avó 
cheia de trastes velhos que já 
ninguém quer, nem sabe o que 
fazer com eles. A cultura portu-
guesa é herança sim, mas uma 
herança viva, em desenvolvimen-
to, que é partilhada com os nos-

sos jovens para que eles nela 
possam participar e para que a 
possam ajudar a construir. 

A história de quem somos como 
nação, do país há séculos unido 
por uma língua única e por uma 
vontade de paz que faz com que 
há séculos seja um país sem 
guerras, nem religiosas, nem 
fronteiriças, que há séculos abo-
liu a pena de morte, é uma histó-
ria de uma forte identidade naci-
onal. E é esta história que que-
remos contar aos nossos filhos, é 
desta identidade que queremos 
que façam parte. Portugal é um 
país de emigrantes, também há 
muitos séculos. Tanto que hoje 
encontramos, em Londres, india-
nos de belos apelidos portugue-
ses. E é um país que recebe po-
vos de todo o mundo, numa 
abertura recentemente caracteri-
zada como boa prática internaci-
onal. Somos um país de partici-
pação. Queremos que os nossos 
filhos façam parte dessa partici-
pação.

No entanto, a integração no país 
que nos acolhe é muitas vezes 
fonte de pressão e de esqueci-
mento de quem somos e de onde 
viemos. Queremos que as crian-
ças aprendam depressa inglês, 
para poderem ser bem sucedidos 
na escola. E como não querer 
que tenham amigos ingleses, se 
é com eles que vão crescer e 
aprender a ser gente? Por isso, a 
assimilação chega a fazer com 
que muitas famílias deixem de 
falar português, nesta vontade de 
assim mais depressa poderem 

participar no país em que vive-
mos e em que funcionamos. 
Muitas vezes é a família lá que 
nos recorda do que estamos a 
mutilar. O  olhar desolado de uma 
avó que de repente deixa de 
compreender o que os netos di-
zem lembra-nos que a integração 
não se faz por mutilação, mas 
por adição. E seremos cidadãos 
tão mais válidos e capazes de 
contribuir neste novo país que 
nos vê acordar todas as manhãs 
quanto mais da nossa cultura 
conseguirmos preservar e man-
ter nos nossos hábitos. 

Gosto sempre de beber chá com 
os meus amigos ingleses, e 
quando oferecem o leite, digo-
lhes que bebo o chá à portugue-
sa, sem leite. Mas quando os 
convido, já me lembro que tenho 
de comprar leite para o chá. 
Aproveito, sempre que posso, 
para lhes ensinar uma palavra 
em português e para lhes falar do 
meu país, numa vontade que não 
é saudosista, feita de olhar para 
trás, mas é antes a de seguir em 
frente e a de pensar num futuro 
em que em casa sempre falare-
mos português e comemorare-
mos o 10 de junho, mesmo que 
com os amigos falemos inglês e 
participemos nas festas da coro-
ação da rainha. 

Conseguimos em nós incluir o 
melhor das duas línguas, o me-
lhor de duas culturas. Temos a  
vantagem desta dualidade, já 
que podemos comparar e conhe-
cer a diferença e por isso conhe-
cer-nos melhor.

EDITORIAL

Contra o esquecimento
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Cátia Verguete, Professora de Português da 

rede do EPRUIC, em Jersey

Quero que as culturas de todas as 
terras sejam sopradas para dentro 
da minha casa, o mais livremente 
possível. Mas recuso-me a ser de-
sapossado da minha por qualquer 
outra. 

(Mahatma Gahndi, 1921)

No dia 27 de Março de 2011 a 
população de Jersey  foi observa-
da minuciosamente através dos 
censos. Estes demonstraram que 
Jersey tem uma população total 
de 90.000 habitantes. Metade 
destes habitantes (50%) nasceu 
na ilha, um terço (31%) em outras 
partes do Reino Unido, e um em 
catorze (7%) em Portugal. Quan-
do questionados acerca da sua 
etnia/identidade, um em doze ha-
bitantes (8%) da população total 
de Jersey consideraram-se portu-
gueses. Os censos também de-
monstram que a maioria da popu-
lação adulta portuguesa trabalha 
na agricultura, na hotelaria e no 
comércio, e que é o grupo étnico 
com a maior percentagem de 
adultos sem qualificações aca-
démicas, sendo a língua portu-
guesa a segunda língua materna 
mais falada em Jersey. 
É uma textura humana complexa, 
aquela em que a pluralidade de 
línguas e culturas ocorre, pois da 
confluência de origens emerge 
uma forte necessidade de se 
afirmarem raízes e identidades 
coletivas – quase sempre opacas, 
conservadoras e resistentes à 
mudança – por receio de uma 

assimilação desregrada e irreme-
diável pelas sociedades de aco-
lhimento. Um dos maiores desafi-
os colocados às sociedades mul-
ticulturais e, no fundo, às políticas 
e práticas educativas que aí se 
desenvolvem é, precisamente, o 
de encontrar o equilíbrio entre a 
diversidade e a unidade, promo-
vendo oportunidades aos diferen-
tes grupos de manterem vivos os 
aspetos distintivos das suas cultu-
ras nativas, mas, simultaneamen-
te, construindo uma nação à qual 
todos se sintam aliados e parte 
estruturante da sua composição.
A escola e os professores são 
essenciais na formação a longo 
prazo de uma sociedade em que 
estes valores sejam consagrados 
e valorizados, e é nesse sentido 
que surge na ilha o Acordo entre 
os Estados de Jersey  e o Gover-
no português (e, mais recente-
mente, o Instituto Camões), em 
que se define um conjunto de 
premissas de entreajuda e cola-
boração entre os atores educati-
vos locais e os professores por-
tugueses para facilitar a integra-
ção e acolhimento dos nossos 
jovens na escola e na sociedade. 
Esta parceria, que implica com-
promissos e responsabilidades 
de parte a parte, tem sido fun-
damental para todos. Da parte de 
Jersey, recebemos todo o apoio 
logístico e material indispensável 
ao funcionamento dos cursos de 
Língua Portuguesa. Da nossa 
parte, fornecemos aos alunos o 
acesso à sua língua e cultura, 
através dos cursos de Língua e 
Cultura Portuguesa, e o apoio no 
acesso ao currículo veicular in-
dependentemente do momento 
da sua entrada no sistema edu-
cativo de Jersey. 
Com a noção clara de que a vida 
destes jovens lhes oferecerá a 
formação de uma identidade as-
sente num complexo hierárquico 
de múltiplas pertenças, sinto que 
me cabe, enquanto elo de ligação 
com a língua e cultura portugue-

sas, favorecer a estes jovens o 
alargamento dos seus horizontes 
culturais, dando-lhes acesso aos 
vários tipos, níveis, vertentes da 
nossa cultura, ela própria impreg-
nada de contágios dos oito recan-
tos do nosso mundo; fugindo a 
preconceitos, estereótipos, folclo-
re, ou, por vezes, explorando-os e 
brincando com eles, de modo a 
que cada um defina a sua identi-
dade irrepetível com consciência, 
seja por aceitação ou por rutura, 
pois, em último caso, as opções e 
sensibilidades de cada um serão 
sempre individuais. Da minha par-
te, contarão sempre com o com-
promisso de promover atividades 
curriculares e extra-curriculares 
que desenvolvam as suas compe-
tências linguísticas e culturais e 
que favoreçam a sua construção 
identitária através da valorização 
da sua língua e cultura junto da 
comunidade de acolhimento; arti-
cular as planificações anuais dos 
cursos de LCP com os projectos 
educativos das escolas e com o 
currículo de Jersey; dinamizar a 
participação dos vários agentes 
da comunidade escolar em ativi-
dades que incluam e valorizem a 
nossa língua e cultura comum; 
lutar pela integração da Língua 
Portuguesa nos currículos locais; 
e de, como Byram (2002:9), aju-
dar a multiplicar o número de in-
tercultural speakers or mediators 
who are able to engage with 
complexity and multiple identities 
and to avoid the stereotyping 
which accompanies perceiving 
someone through a single identity.
Há, naturalmente, um longo ca-
minho a percorrer em Jersey no 
que concerne à educação, mas 
receio que sempre haverá, pois 
também a vida acontece imprevi-
sivelmente e faz de tudo o que a 
envolve um processo de contínua 
adaptação e construção, e é essa 
característica – a mudança – que 
desde sempre torna tudo tão fas-
cinante.

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Ensinar Português em Jersey



Prof. Doutor João Costa, 

Linguista da FCSH, UNL

Os debates sobre língua são, 
muitas vezes, apaixonados e 
encalorados. Toda a gente tem 
opinião sobre a língua. Os deba-
tes recentes (e menos recentes) 
sobre o Acordo Ortográfico são 
disso exemplo. Quer nos pró-
acordo, quer nos antiacordo, ou-
vem-se pseudoargumentos ba-
seados em fundamentação lin-
guística, que não são mais do 
que opiniões, intuições impres-
sionistas ou ideários anti- ou 
neocolonialistas. Tudo isto de-
corre de um grande sentimento 
de pertença que os utilizadores 
da língua têm relativamente 

àquilo que falam. De uma forma 
simples, podemos entender este 
comportamento da seguinte for-
ma: somos utilizadores da lín-
gua, usamo-la constantemente, 
logo sabemos tudo sobre ela. Se 
as premissas são verdadeiras, a 
conclusão não o é. Usamos o 
nosso cérebro constantemente e 
sabemos pouco sobre o seu fun-
cionamento e, tipicamente, não 
entramos em debates emitindo 
opiniões sobre como deveria ser. 

O  estudo da língua traz conhe-
cimento. Conhecer o funciona-
mento das línguas do mundo é, 
em primeira instância, entender 
que a variação linguística é ine-
rente ao funcionamento das lín-
guas. As línguas variam de for-
mas mínimas (por exemplo, na 
ordem relativa entre verbos e 
advérbios ou na posição do 
acento nas palavras). Todos nós 
somos exemplos de variação. 
Há palavras e construções utili-

zadas na zona onde nascemos 
e crescemos que são inexisten-
tes noutras. De alguma dessa 
variação regional temos consci-
ência, de outra não (por exem-
plo, nem toda a gente sabe que 
uma frase como O Pedro disse 
ao Paulo que podia ir de férias 
tem interpretações diferentes 
em Portugal e no Brasil). Temos 
variação na forma como nos 
dirigimos a diferentes interlocu-
tores e em diferentes situações.
A variação é normal, a consci-
ência da variação dá robustez 
ao conhecimento linguístico. Um 
falante que conhece bem a sua 
língua terá maior capacidade de 
refletir sobre ela e de emitir opi-
niões fundamentadas sobre o 
seu funcionamento. O sentimen-
to de identidade e pertença po-
derá ser melhor, porque será 
sustentado. A identidade e per-
tença sem conhecimento serão 
uma bizarria. Por tudo isto, é 
preciso estudar a língua.
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Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.mendes@netcabo.pt

Neste mês  em que celebramos o dia 
de Portugal, de Camões  e das  Co-
munidades  Portuguesas, quase que 
se impõe uma reflexão sobre a nossa 
realidade de viver uma dupla  identi-
dade nacional. Mesmo podendo não 
o ser do ponto de vista legal, é real, 
cultural e socialmente falando. E se é 
real cultural e socialmente, também o 
é do ponto de vista psicológico. Esta 
é uma posição defendida por vários 
autores, mas particularmente por Erik 
Erikson. Apesar de ser psicanalista, 
teceu fortes críticas  ao modelo, ar-
gumentando que este ignorava a in-
fluência do meio no desenvolvimento 
da personalidade. Criou assim uma 
teoria revolucionária de desenvolvi-
mento humano, conhecida como 
teoria psicosocial de desenvolvimen-
to, que para além de tomar em conta 
a interação indivíduo/ambiente, 
abrange todo o ciclo de vida, defen-
dendo ao contrário do modelo psica-
nalítico tradicional, que a estrutura 
psíquica se molda e transforma du-
rante toda a vida, não estando prin-
cipalmente dependente dos primei-
ros anos. 
Segundo esta teoria, são tão impor-
tantes na maturação psíquica os  fa-
tores intrapsíquicos e a dinâmica fa-
miliar (e aqui estamos no domínio da 
psicanálise), como a sociedade e a 
cultura. Durante o seu trabalho nal-
gumas reservas  indígenas  da Améri-
ca do Norte, Erikson percebeu que 
certos problemas experimentados 
pelos índios  adultos, não deveriam 
ser explicados pela teoria psicanalíti-
ca clássica, mas  deviam-se ao sen-
timento de desenraizamento criado 
pela diferença entre o seu modo de 
vida na tribo e o vivido nas reservas. 
Assim, os  conflitos  experimentados 

estariam mais ligados  a fatores 
adaptativos, culturais  e sociais  do 
que às pulsões. Desta forma, Erikson 
renunciava a uma conceção pura-
mente psíquica da organização da 
personalidade. De acordo com 
Erikson, em cada estádio da vida, 
enfrentamos uma crise, representan-
do o desejo versus a dificuldade que 
a adaptação a um novo papel social 
traz para o ego em desenvolvimento. 
Nós, portugueses residentes no Rei-
no Unido somos estes índios. Os 
nossos  filhos e educandos  podem 
sofrer deste desenraizamento. Temos 
dois  países, duas culturas, dois  sis-
temas de regras  sociais. E os nossos 
educandos encontram-se numa fase 
crítica do seu desenvolvimento psi-
cosocial. Vamos usar o modelo de 
Erikson para espreitar estes anos. 
Estamos a falar de dois  dos oito es-
tádios do modelo: competência vs. 
inferioridade (idade escolar) e identi-
dade vs. confusão de identidade (du-
rante a adolescência). 
No primeiro, a criança precisa de 
controlar a sua imaginação exube-
rante e dedicar-se à educação for-
mal. O interesse por brinquedos  é 
gradualmente superado por um inte-
resse por situações  produtivas e pe-
los  instrumentos usados para traba-
lhar. A crise deste estádio consiste na 
criança poder desenvolver um senti-
mento de inferioridade, ou outros 
fazerem com que se sinta incapaz de 
dominar as tarefas que inicia ou que 
são dadas pelos  professores ou pais. 
Durante este estádio emerge a com-
petência. O importante é a criança 

aplicar a sua inteligência e energia 
nalgum empreendimento e direção. 
Durante a adolescência, é experi-
mentado um sentimento de identida-
de de que se é um ser humano úni-
co, de que se está preparado para 
desempenhar algum papel significa-
tivo na sociedade. Devido à transição 
da infância para a idade adulta, o 
adolescente, durante o estado de 
formação da identidade, tende a so-
frer profundamente em virtude da 
confusão de identidade. Sente que 
precisa de tomar decisões importan-
tes, mas é incapaz de o fazer. Preo-
cupa-se muito com os  outros. Duran-
te a confusão de identidade, o ado-
lescente pode sentir que está a re-
gredir, e de facto, um periódico recuo 
à infantilidade parece ser uma alter-
nativa agradável ao complexo envol-
vimento necessário a ser adulto. 
O seu comportamento é inconsisten-
te e imprevisível durante esse estado 
caótico. O termo crise de identidade 
refere-se à necessidade de resolver o 
fracasso transitório em formar uma 
identidade estável, ou a uma confu-
são de papéis.
Erikson ajuda-nos  a perceber o tu-
multo emocional em que se encon-
tram os nossos educandos. E estes 
desafios  são exacerbados pelo facto 
de poderem sentir que precisam de 
resolver estas crises  a dobrar, isto é, 
que necessitam de se adaptar soci-
almente e desenvolver uma identi-
dade cultural portuguesa e inglesa.
Precisamos de estar atentos  e de 
ser a ponte entre Portugal e o Reino 
Unido!
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Conte-nos o que a trouxe para 
Londres e como foi a sua integra-
ção no meio escolar inglês.
Em 1997, vim estudar Literatura In-
glesa para a Universidade de West-
minster durante um semestre, atra-
vés do programa Erasmus. Regres-
sei a Portugal para completar a li-
cenciatura e o estágio pedagógico, 
mas senti a necessidade de continu-
ar o meu desenvolvimento pessoal, 
académico e profissional. Tendo dei-
xado alguns contactos em Londres, 
decidi vir à procura de um mestrado. 
Entretanto, contactei algumas agên-
cias de professores para ensinar 
Português e qual não foi o meu es-
panto quando me ofereceram traba-
lho a ensinar Inglês. Havia um novo 
currículo que privilegiava a aprendi-
zagem do funcionamento da língua e 
uma crise de falta de professores, 
sobretudo de professores que sou-
bessem como se ensina e aprende 
uma segunda língua – isto na cidade 
mais cosmopolita do mundo. 
 
Aí está um caso evidente em que 
algumas competências adquiridas 
no sistema educativo português 
podem representar uma importan-
te mais-valia neste contexto de 
ensino. Mas o inverso também 
acontece. Na sua opinião, o que 
pode a escola portuguesa apren-
der do exemplo da britânica? 
A escola portuguesa, do ponto de 
vista da eficiência administrativa, 
beneficiaria de se tornar mais des-
centralizada, mais autónoma, para 
poder adaptar-se e servir melhor a 
comunidade em que se integra, para 

poder ter professores que dela fa-
çam parte e dar-lhes o apoio de que 
precisam para fazer face aos desafi-
os que enfrentam. Do ponto de vista 
curricular, beneficiaria de dar prima-
zia às competências relativamente 
aos conteúdos - se bem que esteja 
já a caminhar nessa direção. 

No seu dia-a-dia familiar e profis-
sional, o inglês é a língua privile-
giada de comunicação. Que lugar 
reserva ainda para o português? 
O único contacto que tenho com a 
comunidade portuguesa em Londres 
é com os 30 ou 40 alunos portugue-
ses que há na escola, com os pais 
deles, os professores da Coordena-
ção e pouco mais. No entanto, ainda 
me considero muito ligada ao Portu-
guês e a Portugal. Leio as notícias e 
falo com familiares e amigos regu-
larmente, para além de ir lá várias 
vezes ao ano. Além disso, sou licen-
ciada em ensino de Português - o 
gosto por esta língua e cultura nunca 
vai desaparecer e, sem dúvida, traz-
me muitas vantagens no que diz 
respeito à maneira de ver o mundo e 
de me relacionar com ele. Quero 
que a minha filha beneficie do mes-
mo. Não lhe dar oportunidade de 
aprender português seria privá-la de 
conhecer em profundidade o carinho 
que a nossa família e amigos portu-
gueses lhe devotam, negar-lhe a 
compreensão e o orgulho do que é 
ser-se Português. 

Acaba de estabelecer uma relação 
clara entre língua e identidade...
Sim, a língua materna molda a nos-
sa forma de pensar e de ser. O 
mundo toma forma, faz sentido a 
partir dela e, por mais que domine-
mos uma outra língua, ficamos com 
a sensação de que nunca está com-
pleto sem o significado que a primei-
ra língua lhe confere. 

Desde os primeiros contactos 
com a Coordenação do Ensino 
Português, em 2001, demonstrou 

sempre grande empenho na im-
plementação, continuidade e con-
solidação dos cursos de Portu-
guês numa área onde o ensino 
desta língua não estava ainda di-
vulgado. E a própria escola pare-
ce ter abraçado a sua/nossa cau-
sa... 
Tudo isto tem a ver, em primeiro lu-
gar, com o reconhecimento de que a 
aprendizagem e desenvolvimento da 
língua materna traz inúmeras vanta-
gens a vários níveis para os nossos 
alunos. As competências aprendidas 
na língua materna são transferíveis 
para a segunda língua: alunos que 
falam e escrevem bem numa língua 
depressa aprendem a fazer o mes-
mo na outra. Para além disso, 
aprender a ler e a escrever em Por-
tuguês, obter uma qualificação que 
comprove o seu conhecimento, ele-
va em muito a autoconfiança dos 
nossos alunos. Dá-lhes uma razão 
para se orgulharem de quem são e 
do contributo que podem dar ao país 
que os adota. Em segundo lugar, o 
trabalho que a Coordenação de Por-
tuguês tem feito junto da comunida-
de lusófona tem um valor imensurá-
vel, pelo que merece ser apoiado e 
servir de exemplo para outras co-
munidades. 

E o vosso apoio tem sido notável 
a vários níveis, quer pelo estatuto 
dado aos docentes da CEP, quer 
pelo completo acesso que lhes é 
dado às instalações, materiais e 
recursos. Este ano, foi até possí-
vel constituir uma pequena biblio-
teca em Língua Portuguesa, com 
diversos manuais escolares, dici-
onários, gramáticas... 
O trabalho dos professores da Coor-
denação está dificultado pelo isola-
mento a que estão obrigados indo 
de escola em escola, no final do ho-
rário letivo, sem contactarem com os 
conselhos diretivos, com os funcio-
nários ou com os outros professores. 
Nestas condições, fica-lhes negado 
o acesso a recursos e apoios que 

Presentemente Coordenadora do Departamento de EAL (English as  an Additional Language) em Houns-
low Manor, uma escola secundária no sudoeste de Londres, Catarina Scarrott licienciou-se em Línguas 
e Literaturas  Modernas, Ensino de Português  e Inglês, pela Universidade de Trás-os- Montes e Alto 
Douro em 2000 e chegou ao Reino Unido em Agosto do mesmo ano. A entrevistadora foi Alessandra 
Oliveira, professora da rede do EPRUIC.

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de Catarina Scarrott 
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em muito facilitariam o seu trabalho. 
Na posição em que estou, seria um 
erro não tirar partido do que a Coor-
denação oferece à escola e aos 
nossos alunos. Para isso, é impor-
tante dar aos professores acesso a 
tudo o que facilite e torne mais efici-
ente o seu trabalho. 

Este interesse da escola reflete, 
de algum modo, uma necessidade 
manifestada pelas famílias de lín-
gua portuguesa da localidade? 
A comunidade portuguesa em 
Hounslow é recente. Os portugueses 
e outros falantes de Português vão-
se conhecendo uns aos outros mas 
ainda não há muitos elementos de 
l igação entre eles, como em 
Stockwell ou em outras partes de 
Londres e do Reino Unido. As aulas 
de Português vão começando a ser 
um deles. As famíli-
as têm-se mostrado 
empenhadas em 
proporcionar aos 
filhos a oportunidade 
de desenvolver o 
Português, apesar 
dos muitos obstácu-
los que algumas 
enfrentam para se 
poderem estabele-
cer e integrar no 
Reino Unido. 

Nessas circuns-
tâncias, acha que é 
importante para os 
alunos lusofalan-
tes terem na esco-
la, em permanência, uma profes-
sora que fala a sua língua? 
Muito importante, sobretudo do pon-
to de vista da autoconfiança. Os alu-
nos lusófonos sentem um certo or-
gulho em poderem chamar-me “pro-
fessora” em vez de “Miss”. Do ponto 
de vista educacional, tem sempre 
mais impacto falar-lhes de valores 
fundamentais, do que é certo e erra-
do, na mesma língua em que o fa-
zem em casa. Também para as famí-
lias, independentemente do nível de 
inglês que possuam, é bom saberem 
que há alguém com quem podem 
falar, que lhes pode explicar aspetos 
do sistema escolar inglês em termos 

de comparação com o sistema que 
conhecem. Um professor que fale a 
mesma língua acaba por desempe-
nhar as funções de diretor de turma, 
facilitando a sua integração.  

Além da Catarina, que faz parte do 
corpo docente da escola, Houns-
low Manor acolhe atualmente três 
professores da CEP que, em horá-
rio pós-curricular, lecionam cur-
sos de PL2 e PLE a todos os ní-
veis de escolaridade, abrangendo 
alunos de diversas escolas na 
área de Middlessex. 
Já deixou claro que o balanço 
destes primeiros anos de funcio-
namento dos cursos é positivo. 
Futuramente, o que acha que 
pode ser melhorado?
Ainda há muito trabalho a fazer no 
que diz respeito a consolidação. É 

preciso que as famílias conheçam 
melhor os professores e que haja 
uma melhor articulação entre estes e 
as escolas.

Sabemos que se encontra em 
processo de negociações a inte-
gração do Português como disci-
plina curricular na escola em que 
leciona. Esta é uma medida que 
poderá talvez contribuir para a 
consolidação de que fala. Acha 
possível que outras escolas ve-
nham a seguir o mesmo exemplo? 
As escolas só têm a ganhar com a 
parceria com a Coordenação, mas à 
primeira vista parece-lhes haver mui-

tíssimos obstáculos, por não sabe-
rem que se trata de uma organiza-
ção fidedigna, com professores qua-
lificados, ou por não conhecerem de 
perto o trabalho que tem vindo a fa-
zer ao longo dos anos. Creio que a 
integração com sucesso em meia 
dúzia de escolas e a sua divulgação 
poderá fazer outras seguir-lhes o 
exemplo. E este é o primeiro passo 
para o reconhecimento do Português 
como uma disciplina equiparada a 
línguas como o Espanhol.

Já que mencionou o Espanhol, 
como explica que o Português, 
sendo o quinto idioma com maior 
número de falantes, não figure 
ainda entre a oferta das de Lín-
guas Modernas nas escolas britâ-
nicas?
Entre as opções oferecidas estão 

línguas faladas pelas que foram as 
grandes potências financeiras das 
últimas décadas na Europa e que, 
em termos profissionais, eram as 
línguas mais procuradas (...). O  Por-
tuguês já começa a merecer maior 
atenção, mas, para as escolas, é 
mais fácil recrutar professores quali-
ficados para ensinar Espanhol, 
Francês ou Alemão e até aceder a 
manuais ou outros recursos para 
ensinar estas línguas. 
(...)

(veja a entrevista completa em 
www.e-portugues.co.uk)

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de Catarina Scarrott 

http://www.e-portugues.co.uk
http://www.e-portugues.co.uk
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Luís Gomes
University of Glasgow / Instituto Camões

A Escócia está a passar por uma 
fase interessante, talvez até poten-
cialmente assustadora. O Executivo 
Escocês apresentou no final de Maio 
de 2012 a campanha para o refe-
rendo para uma Escócia indepen-
dente do Reino Unido. Tudo isto gira 
em torno de questões de identidade, 
as quais giram em torno da língua 
que é o veículo dessa identidade.
A Escócia passou a ser, de facto, 
parte integrante do Reino Unido em 
1603, quando Carlos VI da Escócia, 
filho de Maria Stuart, rainha da Es-
cócia e prima de Isabel I de Ingla-
terra, veio a herdar também a coroa 
inglesa. A bem ver, não foi a Ingla-
terra que anexou a Escócia, foi a 
Escócia que anexou a Inglaterra e 
seus domínios. Contudo, o novo rei 
mudou-se para Londres, uma cidade 
mais amena, menos fria, e mais per-
to dos centros políticos europeus. 
Com a corte em Londres, depressa 
se gerou o sentimento escocês de 
um reino desprovido de monarca.
É uma situação não muito diferente, 
em termos práticos, da Monarquia 
Dual Ibérica, que durou de 1580 a 
1640: Filipe II de Espanha, com 
pretensões e direitos à coroa portu-
guesa, assumiu-a como Filipe I de 
Portugal e uniu os dois reinos. Em-
bora Filipe I não tenha mudado a 
corte permanentemente para a capi-
tal do reino anexado, levava consigo 
uma preocupação muito especial.
Por entre as várias preocupações 
políticas do novo rei, surge uma nas 
suas cartas particulares que nos 
interessa: aprender português como 
marca de identidade portuguesa. 
Nas Cortes de Tomar o rei tinha 
concordado em manter a língua 
portuguesa como língua oficial na 
administração e governo de Portu-

gal e domínios lusos, e insistia nas 
cartas que escrevia de Portugal às 
suas filhas (30 de Junho, 17 de Se-
tembro e 30 de Outubro de 1582) 
que o então herdeiro da coroa, 
D.  Diogo, aprendesse português, 
para mais tarde poder governar o 
reino. O próprio rei lamenta não 
conseguir falar melhor o português. 1
A língua é, assim, o veículo da 
chamada diplomacia suave que 
engloba todos os outros, como polí-
tica, cultura e religião (o rei até se 
lamenta que o seu domínio da lín-
gua portuguesa está a diminuir o 
seu proveito dos sermões nas mis-
sas, que eram em português!). E é 
também sinal de grandeza de uma 
nação e sinal de nobreza de um 
falante o permitir-se que, apesar de 
uma vantagem política ou militar, se 
deve, mesmo assim, investir na 
aprendizagem da língua dos outros, 
os anexados. Isto é, a Espanha es-
tava a ser encorajada a aprender 
português, mesmo se isso não fos-
se obviamente necessário para 
uma nação militarmente mais pode-
rosa na altura.
Ora a Escócia, uma pequena nação 
de pouco mais de 5 milhões de ha-
bitantes (menos de metade de Por-
tugal), resolveu agora procurar co-
nhecer melhor as outras nações 
através das suas línguas. É que, 
uma semana antes do anúncio do 
referendo da independência, outro 
anúncio, que foi o do crescido in-
vestimento no ensino de línguas 
estrangeiras nas escolas oficias 
escocesas, procurando-se que to-
dos os alunos escoceses tenham 
aprendido duas línguas estrangei-
ras ao longo do percurso escolar. 
Um projeto deveras ambicioso para 
um país anglófono!
A sabedoria da Escócia nesta área 
é um conhecimento de experiência 
feito. Depois da batalha de Cullo-
den, que esmagou o levantamento 
Jacobita no século XVIII, houve 
grande proibição de tudo o que re-
presentasse a identidade escocesa, 
como o tartan, e, mais importante 
ainda, a língua. Hoje em dia, o Exe-
cutivo investe largas somas de di-
nheiro no ensino do gaélico esco-
cês um pouco por todo o país, em-
bora isso seja uma tentativa exage-
rada de criar uma identidade lingu-

ística que, a bem dizer, nunca exis-
tiu: o gaélico só era falado pelos 
escoceses das Terras Altas, em 
aldeias e ilhas remotas com pouca 
população; em contrapartida, a 
maior parte da população falava 
uma versão nórdica do inglês, o Old 
Scots, a língua do poeta Robert 
Burns e que ainda se ouve em al-
gumas partes do país. Mas conta a 
intenção: ensina-se uma língua su-
postamente autóctone como forma 
de cimentar uma ideia de nacionali-
dade na população.
E como é que isto afeta o ensino de 
PLE? Numa aula recente, em que 
debatíamos o Acordo Ortográfico, a 
primeira reação geral dos alunos 
era uma de incredulidade frente à 
grande oposição ao AO: “Qual é o 
problema em se fazer um acordo? 
Não é boa ideia?”. Contudo, conti-
nuou-se a debater o AO, leram-se 
artigos contra e a favor (excelente 
oportunidade para praticar compe-
tências de debate). Ao fim de duas 
aulas de oralidade e tradução, 
quando lhes foi pedido que imagi-
nassem um AO para as suas lín-
guas (oportunidade para Imperfeito 
do Conjuntivo), eis que se sente o 
âmago da questão – e, note-se, que 
aqui o âmago não surgiu, mas foi 
sentido. Os alunos conseguiram 
chegar ao ponto de perceber a im-
portância da língua falada por cada 
um de nós, aquela que usamos 
para contar histórias, pensar em 
coisas que nos confortam, a que 
usamos para arremessar insultos e 
fazer guerras. Mais que isso, os 
alunos conseguiram sentir a verda-
deira importância e honra devida ao 
PLE. A nossa identidade está tão 
mais segura quanto melhor conse-
guirmos respeitar e conhecer a dos 
outros. É com esse respeito, e com 
essa humildade, que celebramos o 
10 de Junho, o dia de Portugal, mas 
também o das Comunidades que 
também falam o nosso português.
_____________________________

1 Filipe I, Cartas para Duas Infantas Meni-
nas: Portugal na Correspondência de D. 
Filipe I para as Suas Filhas (1581-1583), ed. 
de Fernando Bouza Álvarez, intr. de António 
Hespanha, trad. de Nuno Senos (Lisboa: 
Dom Quixote, 1998).

NEW TO PORTUGUESE

A identidade e o PLE
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RECURSOS

Ler em Português, 
em todas as idades 

Sugestões por
Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

Sinopses por 
Teresa Dangerfield

As sugestões de leitura 
que apresentamos sāo de 

obras para várias idades e níveis de proficiência 
linguística. Sozinhos ou em família, a leitura deve 
ser ao  gosto de cada um. E o tempo de leitura é 
sempre um tempo roubado. 

LIVROS INFANTIS

Nunca Vi Uma Bicicleta E Os Patos Não Me 
Largam
Isabel Minhós Martins e ilustrações de Madalena 
Matoso, (2012),   Planeta Tangerina

Um menino conta-
nos as suas desven-
turas e desgostos: 
nunca viu um pato, 
nem uma bicicleta, 
mas na escola já es-
creveu textos sobre 
bicicletas e resolveu 
problemas de mate-
mática sobre patos e 
bicicletas. Mas, um 
dia, tudo vai mudar.
Um livro divertido que 

nos vem lembrar que aprender coisas sobre o 
mundo é importante, perceber o mundo, também.  
O mundo foi feito para isso : para olhar, descobrir, 
experimentar, de preferência ao vivo.

Gatos, Lagartos e Outros Poemas
João Pedro Mésseder e ilustrações de Manuela 
Bacelar, (2011), Trampolim

Constituído por poemas breves, Gatos, Lagartos e 
Outros Poemas propõe uma pequena viagem  à 
procura da alma própria dos bichos, que os homens 
não entendem, ao mesmo tempo estimulando o 

respeito pela natureza e 
pelos direitos dos animais, 
com sensibilidade, humor e 
sentido crítico. 

Pelas suas característi-
cas, vários destes poe-
mas podem ser memori-
zados ou constituir ponto 
de partida para textos a 
escrever pelas crianças.

Móli
Isabel Ramalhete e ilustrações de Elsa Fernandes, 
(2012), Trampolim

É a voz de um pe-
queno animal que, 
no bulício da ci-
d a d e , p r o c u r a 
uma casa, uma 
família, um dono, 
que o leitor escuta 
nesta história. E o 
melhor está no 
final, onde se des-
venda quem conta 

a história, permitindo descobrir o sentido do títu-
lo. É o momento em que Móli, vencidos os peri-
gos, encontra finalmente um lugar para viver.
É, ao mesmo tempo, uma história que alerta os 
mais novos para os direitos dos animais e  para a 
crueldade do abandono de que por vezes são ví-
timas nas nossas aldeias e cidades.

LIVROS JUVENIS

Saudade
Claudio Hochman, (2011), Bag of Books

Num país muito distante, vivia um Rei sabichão, 
que sabia falar todas as línguas e  o significado 
de todas as palavras. 
Todas as segundas-feiras, quem fosse seleciona-

do podia perguntar 
ao Rei o que quisesse 
e ele, claro, para tudo 
tinha uma resposta. 

Na segunda-feira em 
que começa este 
conto, um pequenino 
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homem, chamado Fernando, "com o seu fatinho, 
a sua gravatinha, os seus bigodinhos e os seus 
óculos pequeninos",  traz uma palavra-enigma 
que o rei terá de descobrir, não nos dicionários, 
mas vivendo-a, tornando-a uma experiência sua. 

Se Eu Fosse Um Livro
José Jorge Letria e ilustrações de André Letria, 
(2011), Pato Lógico

Se eu fosse um livro, 
pediria a quem me en-
contrasse na rua para 
me levar para casa con-
sigo.” É a primeira frase 
deste livro.
Belas frases e metáforas 
visuais à volta dos dese-
jos de um livro, esse ob-
jeto mágico e cativante 
que pode mudar uma 
vida.

Veja também: 
http://www.youtube.com/watch?v=-RXvbLwUKO0

Rafa e as Férias de Verão
Fátima Pombo, (2008 ), Trinta Por Uma Linha

A acção centra-se num rapaz prestes a completar 
16 anos, Rafa, que representa a realidade que o 
cerca (escola, família, amigos,…) a partir do seu 
ponto de vista. 
Rafa revela alguns comportamentos juvenis mais 
estereotipados, com os quais os leitores se iden-
tificam facilmente, deixando conhecer uma per-
sonalidade em construção e em busca de afirma-
ção pessoal. A questão da identidade, central no 
universo juvenil, é aqui tematizada, correspon-

dendo a um pro-
cesso complexo, 
feito de hesita-
ções resultantes 
da falta de confi-
ança ou de auto-
estima, de nego-
ciações entre vá-
rios modelos con-
traditórios (familia-
res, geracionais, 
de grupo). 

Ao mesmo tempo 
Rafa surge como 
um jovem cuja 

família, apesar das suas especificidades, é um elo 
importante do seu crescimento, funcionando 
como modelo positivo.  Emoções, sentimentos e 
afetos são valorizados, sublinhando os aspetos 
positivos do final da adolescência.

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

Crónica de Brites
Júlia Nery, (2010), Sextante Editora

O cronista Fernão Lopes, tendo sabido da possí-
vel existência de uma mulher que combatera em 
Aljubarrota e matara sete castelhanos com a pá 
do forno, envia um seu copista para investigar o 
caso. No caminho, este  é assaltado e roubado, 
mas é ajudado por uma velha que lhe narra du-
rante a noite a vida da Padeira de Aljubarrota, a 
mulher-homem Bri-
tes de Almeida. De 
m a n h ã , q u a n d o 
acorda, apercebe-
se de que a mulher 
desaparecera e não 
consegue discernir 
se o que acontecera 
era verdade ou ape-
nas um sonho.

Neste romance his-
tórico, partindo da 
dúvida sobre a exis-
tência real da lendá-
ria e popular Padeira 
de Aljubarrota, a au-
tora dá vida e voz a uma personagem dividida, 
uma Brites que viveu a ambivalência de "ser e 
não ser sendo", resistindo a tornar-se no suposto 
modelo do eterno feminino, num tempo em que 
ser mulher não era propriamente um privilégio.

http://www.youtube.com/watch?v=-RXvbLwUKO0
http://www.youtube.com/watch?v=-RXvbLwUKO0
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico
Proposta didática de Lucília Holmes e Purificação Di-Toro - À descoberta da nossa terra.

Lenda das amendoeiras do Algarve

Há muitos e muitos séculos, antes de Portugal existir e quando o Algarve pertencia aos ára-
bes, reinava em Chelb, a futura Silves, o famoso Ibn-Almundim, que se casou com uma jovem 
princesa do Norte da Europa, chamada Gilda.

Gilda era encantadora e todos lhe chamavam a “ 
Bela do Norte”, não admirando, por isso, que o 
rei a quisesse para rainha.

Apesar das festas que houve nessa ocasião, Gil-
da sentia uma grande tristeza

Até que um dia o rei lhe perguntou:
 - Mas porquê tanta tristeza, Senhora?

 - Tenho saudades do meu país! Tenho saudades 
da neve branquinha do meu país.

Com medo de perder a esposa amada, o rei teve 
então uma boa ideia. Mandou plantar amendoei-
ras por todo o Algarve e, no princípio da prima-
vera, já elas estavam todas cobertas de lindas 
flores brancas.
 
O bom rei, prevendo a alegria que Gilda havia de 
sentir, disse-lhe:
- Gilda, vem comigo à varanda da torre mais alta 
do castelo e contemplarás um espetáculo encanta-
dor!

Logo que chegou ao alto da torre, a rainha bateu palmas e soltou gritos de alegria, ao ver to-
das as terras cobertas por um manto branco, que julgou ser neve.

A rainha ficou tão contente e disse:

- Ah! Que bonito! Parece a neve do meu país.

A partir daí, viveu sempre feliz.

http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve

http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve
http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve


1.  Leitura dramatizada do texto pelos elementos da família.

2.1.  Leitura e compreensão da lenda.

2.2. Este texto é uma lenda. O que são lendas?

2.3. Que função é habitualmente atribuída às lendas?

2.4. No caso da lenda das amendoeiras, qual seria a função desta história?

2.5. Conhece mais alguma lenda portuguesa? Faça esta pergunta aos membros da sua família 

e registe o que lhe contarem para depois poder contar aos seus colegas.

2.6. Pense num aspeto particular de Portugal de que tenha saudades. Reinvente a lenda das 

amendoeiras, a partir do sítio em que vive em Inglaterra. O que poderia substituir aquilo de 

que sente falta?

3. O Algarve hoje em dia.

3.1. Localize no mapa o local em que se passa esta lenda. 

3.2. Qual é a capital de distrito do Algarve? 

3.3. Quais são os meios de transporte possíveis para chegar ao Algarve?

3.4. Qual é o rio que faz fronteira entre o Algarve e Espanha? Procure na Internet esta informação. 

3.5. O Algarve é conhecido mundialmente pelas suas praias. Consegue explicar por que moti-

vo as praias algarvias são tão procuradas? 
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Onde se passa? Quando se passa?
Quem são as 

personagens?

Lenda das Amendoeiras



4 – Observe a imagem abaixo.

4.1. Conhecendo o significado de all, em inglês, explique o que esta campanha de turismo de 

promoção do Algarve pretende comunicar. 

4.2. Tente fazer o mesmo processo de composição de palavras, usando afixos  ingleses com 

palavras portuguesas. Explique o efeito que pretendeu obter. 

4.3. Al – é um prefixo de origem árabe, em Português. Este é um dos muitos vestígios que fi-

caram na língua portuguesa da presença dos árabes no que é agora o território nacional. Co-

nhece outras?

4.4. Leia as seguintes palavras de origem árabe. Procure o significado das que não conhece e 

os contextos em que podem surgir. 

4.5. Preencha o quadro com as palavras que se relacionam com a/o:
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almoxarife alfarroba albarda

alface almocreve alcachofra

alcaide alferes alfândega

agricultura administração comércio
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Compreensão da leitura
Expressão escrita 
Nível de competência: B2 - Ensino Secundário 

1. Leia o texto informativo retirado da página oficial de Guimarães Capital Europeia da Cultura.

História CEC

A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia que tem por objetivo valori-

zar a riqueza, diversidade e características comuns das culturas europeias, visando o desen-

volvimento cultural, social e económico sustentável das cidades e comunidades acolhedoras 

do evento e um maior conhecimento mútuo e aproximação dos cidadãos europeus. A iniciati-

va foi lançada em Atenas, com a resolução dos Ministros responsáveis pelos Assuntos Cultu-

rais, a 13 de Junho de 1985, então sob a designação Cidade Europeia da Cultura, que perdu-

rou até 1999.

No atual modelo é atribuído, em cada ano, pelo Conselho de Ministros da União Europeia, o 

título de Capital Europeia da Cultura a duas (excecionalmente três)  cidades europeias. São 

elegíveis cidades de Estados-Membro da União Europeia ou cidades de países terceiros euro-

peus que reconhecidamente respeitem “os princípios da democracia, do pluralismo e do esta-

do de direito”, sendo norma a alternância entre países membros e outros países.

Os Estados interessados apresentam, com quatro anos de antecedência, à Comissão Euro-

peia, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité das Regiões, a proposta de nomeação 

de uma ou mais cidades. A Comissão Europeia convoca anualmente um júri, composto por 7 

altas individualidades independentes especializadas no sector cultural, que elabora um relató-

rio sobre as candidaturas apresentadas, em função dos objetivos e características da iniciativa 

Capital Europeia da Cultura.

Cada uma das cidades designadas organiza um programa de manifestações que demonstre e 

valorize a identidade e património cultural próprio, bem como o seu papel no contexto cultural 

europeu, ao estabelecer relações de cooperação duradouras com agentes e instituições de 

outros países europeus.

Desde o seu lançamento, em 1985, a iniciativa já abrangeu, com sucesso, aproximadamente 

40 cidades europeias, dando provas de constituir um extraordinário instrumento para o desen-

volvimento cultural, social e económico das regiões. Em 2012, o título será ostentado por 

Guimarães (Portugal) e Maribor (Eslovénia), sendo esta a terceira vez que a designação é atri-

buída a uma cidade portuguesa (Lisboa 1994; Porto 2001).

in: http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=99&sup=15

http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=99&sup=15
http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=99&sup=15
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

2. Por que motivo a Capital Europeia da Cultura muda todos os anos?

3. Quais são os critérios para que uma cidade possa ser eleita Capital Europeia da Cultura?

4. Refira outras situações em que os países/cidades se candidatem à organização de eventos 

internacionais.

5. O que ganham as regiões ou os países com a realização destes eventos?

6. Guimarães é uma cidade portuguesa associada ao passado histórico nacional. Pesquise a 

relação de Guimarães com a formação do país que hoje é Portugal.

7. Escreva um texto expositivo sobre a origem de Portugal, focando os seguintes aspetos:

fundação da nação

expansão – por ocupação/ conquista territorial

definição das fronteiras

fatores de unidade nacional – língua, religião, outros.

8. Depois de discutido o texto com os colegas e com o professor, e de ter procedido à revisão 

e melhoramento da sua produção escrita, envie o texto para a Coordenação de Ensino do Por-

tuguês. Teremos todo o gosto em publicar os textos em que estes conceitos estejam claros e 

que apresentem uma perspetiva  pessoal sobre os factos. 



Propomos neste mês que faça um pequeno exercício sobre os nomes gentílicos e pá-
trios, isto é, nomes que expressam a ideia de procedência ou naturalidade, por exemplo, 
Açores -  açoriano, açorense.  
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PORTUGUÊS BEM CUIDADO

DE ACORDO COM O ACORDO

! ! MUDAM                                                            NÃO MUDAM

! Fim-de-semana PASSA A  fim de semana! ! Egípcio 

! Há-de PASSA A  há de! ! ! ! ! Compacto

Local Gentílico

Alcácer do Sal

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Chaves

Coimbra

Entre Douro e Minho

Évora

Guimarães

Lisboa

Marão

Setúbal

Tomar

Vila Real 
de Trás-os-Montes

Vila Viçosa



Já visitou Guimarães este ano?

VEJA A PROGRAMAÇÃO

http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=191
http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=191
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