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• Dados sobre a língua portuguesa no mundo 

• A língua portuguesa na CPLP 

• Investigação sobre a língua portuguesa na Ulisboa 

• Novos desafios: erosão da língua e envelhecimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Lewis, M. P., G. F. Simons & C. D. Fennig (eds.). 2015. Ethnologue:  

Languages of the World, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.  

Online version: http://www.ethnologue.com.Ethnologue, 2015 
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                  Indicadores usados: 

 

1. current UK export trade 

2. the language needs of UK business 

3. UK government trade priorities 

4. emerging high growth markets 

5. diplomatic and security priorities 

6. the public’s language interests 

7. outward visitor destinations 

8. UK government’s International Education Strategy priorities 

9. levels of English proficiency  in other countries 

10. the prevalence of different  languages on the internet. 

 

As 10 línguas  mais importantes para  
a prosperidade do Reino Unido 

Tinsley & Board (2014). Languages for the Future. The British Council 



Português L1 e L2 em Moçambique 

Firmino (2012): Diversidade Linguística e Nação-Estado em África:  
O Caso de Moçambique. Platô, 1 (1): 43-55. 



Português L1 e L2 em Moçambique 

Gonçalves, P.  (2012). Lusofonia em Moçambique: com ou sem Glotofagia?  
II Congresso Internacional de Linguística Histórica, S. Paulo,  USP. 



A língua portuguesa na CPLP: Brasil 

http://noticias.r7.com/educacao/noticias/senadora-compara-livro-que-ensina-
estudantes-a-falar-errado-a-casa-da-mae-joana-20110517.html 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16649 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16649
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16649
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16649


A língua portuguesa na CPLP: Moçambique 

•     (...) os valores e usos associados às diversas línguas, sem 
excepção,  devem ser objecto de uma inquirição permanente e não 
inferidos nem a priori nem uniformemente. 
 
 (...) há reservas relativamente a análises que traçam dicotomias 
rígidas no relacionamento entre línguas africanas e línguas ex- 
-coloniais, em termos, por exemplo, da oposição entre tradição e 
modernidade, entre autenticidade africana e alienação colonial 
(...) 
 

• (...) as línguas ex-coloniais podem também assumir valores 
positivos, isto é, não é intrínseco que as línguas africanas tenham 
necessariamente efeitos positivos como também não o é que as 
línguas ex-coloniais tenham necessariamente efeitos negativos.  
 

• (...) as línguas ex-coloniais podem entrar num processo de 
transformação que as coloca como entidades comunicativas e 
simbólicas legítimas dentro do mosaico linguístico que caracteriza 
as sociedades africanas.  

 

Firmino, Gregório (2012). Diversidade Linguística e Nação-Estado em África: 
 O Caso de Moçambique.Platô, 1 (1): 43-55  

 



Língua portuguesa: um laboratório 

 
 

 

• L1 em Portugal, no Brasil e >60% da população de S. Tomé; processo 
de nativização acelerado em Angola (L1 de 40% da população) 

• L2 para  90% da população de Cabo Verde 
• Língua de herança: Alemanha, Andorra, França, Luxemburgo; África do 

Sul; Canadá, EUA, Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
   
   

   



Declaração de Bruxelas 
para uma Cooperação Terminológica Internacional 

• apoiar a criação de infraestruturas de terminologia nos grandes 
conjuntos económicos,  (...) e apoiar as outras infraestruturas 
terminológicas existentes 
 

•  incentivar as agências nacionais de normalização a participarem 
activamente nas instâncias que regulam (por exemplo, o CT 37 da ISO 
“Terminologia e outros recursos linguísticos”), naquelas que 
harmonizam, em nível mundial, as questões terminológicas, e nas que 
regulam a Internet (...) 
 

• promover a difusão e o acesso gratuito das terminologias(...) 
 

• favorecer o diálogo entre os países de uma mesma língua que tenham 
normas linguísticas diferentes a fim de harmonizar a criação neológica e 
a normalização terminológica, levando em conta as diferentes 
variedades de uma mesma língua (...) 
 

http://www.eaft-aet.net/fileadmin/files/declaration/pt.pdf 



Terminologias científicas e técnicas 
harmonizadas : vantagens 

A existência de terminologias científicas e técnicas 
harmonizadas em todo o espaço da CPLP constitui: 

(i) uma mais-valia em termos económicos, 

(ii) um importante instrumento de consolidação e de reforço 
da língua portuguesa nas organizações internacionais 
europeias, americanas e africanas a que pertencem países 
de língua oficial portuguesa e 

(iii) um meio privilegiado para veicular informação e construir 
conhecimento na comunicação especializada. 

 



Educar para a ciência e através da ciência 
em português 

Como língua de cultura que somos, não podemos prescindir de educar 
para a ciência e através da ciência as nossas crianças e adolescentes, 
despertando-lhes a curiosidade intelectual, ensinando-lhes a disciplina 
da interrogação, treinando-os para a colaboração em equipa na 
conceção e realização de experiências e projectos. 

 

Isto não é esquecer que o inglês é hoje a língua de comunicação entre 
cientistas: pelo contrário, é preparar os nossos jovens para os deveres 
de um cientista – trabalhar na fronteira do conhecimento (aí falamos e 
escrevemos em inglês) e transmitir aos mais jovens não só os 
resultados mas, sobretudo, a forma de os obter (aqui, nada melhor do 
que fazê-lo na língua língua materna).  



Termos técnicos da saúde 

  

 PB          PE 

Abdome (tb. Abdômen) abdómen 

Abortamento  aborto 

AIDS   SIDA 

Alça de Henle  ansa de Henle 

Ameba   amiba 

Aniocentese  amniocentese 

Bandagem  ligadura 

Bebê de proveta  bebé-proveta 

Bolsa de água  bolsa de águas 

Bulbo (raquidiano) bolbo 

Câncer   cancro 

Circulação porta  circulação portal (v. tb hipertensão __) 

 
Dicionário de Termos Médicos e de Enfermagem 

http://pt.slideshare.net/RobertoFirpo1/livro-dicionario-de-termos-medicos-e-de-enfermagem 



Termos técnicos da saúde 

    PB            PE 

Cisto   quisto 

Coceira   comichão 

Cromossomo  cromossoma 

Dieta balanceada  dieta equilibrada 

Drágea   drageia 

Enxertia de pele  enxerto de pele (v. tb transplante __) 

Medula espinhal  espinal-medula, medula espinal 

Pomo de Adão  maçã de Adão 

Pressão arterial  tensão arterial 

Sobrepeso  excesso de peso 

Tablete   comprimido 

Tapa-buraco cardíaco adesivo cardíaco 

TC   TAC 

 
Dicionário de Termos Médicos e de Enfermagem 

http://pt.slideshare.net/RobertoFirpo1/livro-dicionario-de-termos-medicos-e-de-enfermagem 

 



O Collins Corpus 

• Corpus eletrónico desenvolvido na década de oitenta, parceria entre a 
editora Collins e a Universidade de Birmingham (liderado por J. Sinclair) 
 

• Dá origem, em 1987, ao 1.º dicionário COBUILD  
 

• Dimensão:      2.5 biliões de palavras 
     Novos dados introduzidos mensalmente para identificar neologismos 

 

• Tipos de textos 
    Textos escritos de sítios da net, jornais, revistas e livros 
     Subcorpus oral da rádio, televisão e conversas 
 
• O Bank of English™, subcorpus do  Collins: “650 million words from a 

carefully chosen selection of sources, to give a balanced and accurate 
reflection of English as it is used everyday” 
 

http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx 



   
Dimensão 
309,8 milhões de palavras de textos escritos + 1,6 milhões de palavras de transcrições 
 de gravações do oral 
 
Tipos de texto 
Textos escritos: literário, jornalístico, técnico, científico, didático, folhetos, decisões  
do Supremo Tribunal de Justiça, sessões parlamentares, etc.  
Subcorpus oral: discurso formal e informal, diferentes tipos de interação: monólogos,  
diálogos, conversas, telefonemas, leituras, homilias, etc.  
 
Datação  
Textos da segunda metade do século XIX até 2006 (maioria posteriores a 1970) 
 
Ínicio do projeto  
1988 
 
 

O CRPC 
Versão 2.0 de 2010, acessível na plataforma CQPweb  

http://alfclul.clul.ul.pt/CQPweb/ 



CRPC (corpus de Referência do Português 
 Contemporâneo) 



 Recursos - CLUL 

   



   



   



   

Centro de Estudos de Teatro: Recursos 



Aquisição  e erosão do português 

Desenvolvimento típico 

 Emergência e  estádios de desenvolvimento 

Perturbações de desenvolvimento 

 SLI sintático, Perturbações do  espetro autista  

 

Falantes de herança 

Envelhecimento saudável 

Afasias  (agramatismo) 

aq
u

is
iç

ão
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o
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Ordem de Aquisição: fricativas coronais 

Almeida, L., T. Costa & M. J. Freitas (2010).  Estas portas e janelas: O caso das sibilantes na 
 aquisição do português europeu. In Brito et al (eds.). Textos Seleccionados do XXV 

 Encontro Nacional da APL: 153-167. Porto: APL. 

http://www.apl.org.pt/docs/actas-25-encontro/12-Leticia Almeida.pdf


Emergência e ordem de aquisição do 
infinitivo flexionado 

  

Santos, A. L. , I. Duarte, A. Pires & J. Rothman (2010). Some remarks on the acquisition of 
 inflected infinitives. Romance Turn IV, Tours 2010 
Santos, A. L., J. Rothman, A. Pires & I. Duarte (2013). Early or Late Acquisition of Inflected 
 Infinitives in European Portuguese? In Becker, Grinstead & Rothman (eds.) 
 Generative Linguistics and Acquisition. Studies in Honor of N. Hyams: 65-88. 
 Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 



Emergência e ordem de aquisição 

Identificados pela presença de sujeitos: 1;11 (TOM); 2;1 (INI) 

Identificados pela flexão: 2;2.1 (INI); 2;8.9 (TOM) 

Ordem de aquisição: adjuntas finais e relativas finais 



Projeto DEPE (PTDC/CLE-LIN/108722/2008) 
LabFon & Lisbon Baby Lab, CLUL 

Adaptação dos inventários comunicativos 
MacArthur Bates (CDI) para PE  



Teste diagnóstico de desenvolvimento 
sintático 

Adaptação e estandartização do 
subcorpus de produção sintática de 
Schlichting & Spelberg  (2010) 
 
Tradução de 24 itens do teste 
holandês + 16 novos itens 
 
Aplicação a 852 crianças de 3-6 anos, 
com desenvolvimento típico,  em 
jardins de infância nas 11 capitais de 
distrito de Portugal continental 

Schlichting, J.E.P.T. & L. Spelberg(2010). Schlichting 
 test voor taal productie-II. Houten: Bohn 
 Steu van Loghum 



Erosão:  linguagem e envelhecimento 

New challenges 

• Healthy aging  

• L1 (and L2) decline, namely in lexical access and retrieval 

• Which factors favor maintenance of linguistic abilities? 

 

• Unhealthy aging 

• Known linguistic disabilities in case of brain damage (e.g. 
aphasia, namely agrammatism) 
 

 



O que é preciso fazer 

Diagnosis 

 

Lack of fine-grained and 
theoretically motivated 
diagnosis tools of language 
performance 

 

Relevance of longitudinal 
and cross-sectional studies 

 

Intervention 

Interactive games focusing 
specific linguistic structures, 
implemented in PCs and tablets 

      

  

choice of task according to an 
accurate linguistic assessment 

 

autonomy of the user 

 

more intensive and tailor-made 
training 

 

 



Uma nova oportunidade 

O Colégio Mente e Cérbro 

O Consórcio Lisbon Living Plus 
 
Candidatura a nó de um dos co-locations centers (INOSTARS), da KIC em  
Vida Saudável e Envelhecimento Activo.  



 

Políticas europeias e nacionais que apoiem o financiamento 
de tecnologias da linguagem e de aplicações com forte 
impacte societal 

 

Promoção do plurilinguismo de cada cidadão (sem esquecer 
o domínio da língua portuguesa) 

 

 

Uma recomendação dupla 



If you talk to a man in a language he understands, 
that goes to his head. If you talk to him in his own 
language, that goes to his heart. 
 

Nelson Mandela 
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