
Consórcio de universidades estuda
ensino do português no estrangeiro

II Um consórcio de universidades

estrangeiras e portuguesas para a

investigação e estudo do ensino do

português como língua não materna
e como língua estrangeira no es-
trangeiro vai ser criado com o apoio
do Camões, 1.P. , que tutela a rede
de Ensino Português no Estrangeiro
(EPE).

A formalização da criação
do Consórcio de Reflexão para o

Português Língua não Materna e

Língua de Herança vai ocorrer com
a assinatura de um protocolo de

cooperação entre as universidades
de Lancaster (Departamento de

Linguística e de Língua Inglesa e

ESRC - Centre for Corpus Approaches
to Social Science), Tubingen (LEAD
Graduate School & Research Network,
Hector -Institutfur Empirische
Bildungsforschung e Departmento
de Linguística) Lisboa (Centro
de Linguística da Faculdade de

Letras), Nova de Lisboa (Centro de

Linguística), Porto (Departamento
de Estudos Portugueses e Estudos

Românicos da Faculdade de Letras)
e Minho (Centro de Estudos
Humanísticos do Instituto de Letras

e Ciências Humana) e o Camões, I.P.

A génese do Consórcio permite ao

Camões, I.P. assumir "um papel de

congregador científico dos centros
de reflexão associados ao ensino
de português como língua não

materna e de herança em Portugal" ,

bem como de "catalisador de um
trabalho de parceria e de coopera-
ção nacional e internacional", nos
termos da resolução do Conselho
de Ministros de Novembro de 2016
sobre a política de internacionaliza-

ção do ensino superior e da ciência e

tecnologia.
A ideia de criar o Consórcio

partiu da Universidade de Lancaster
- com reconhecido trabalho na área
da linguística e das ciências sociais
-

, na pessoa do professor univer-

sitário Patrick Rebuschat, que irá
coordenar o projeto, coadjuvado
pelo Camões, LR, nomeadamente
através da Coordenação de Ensino

do Português (CEPE) no Reino Unido
e Ilhas do Canal (atualmente exerci-
da por Regina Duarte) .

A Universidade de Lancaster
será a responsável pelos projetos
de investigação a desenvolver no
âmbito do protocolo. O Centre for
Corpus Approaches to Social Science

(CASS), sedeado na Universidade
de Lancaster e financiado pelo
Economic & Social Research Council

(ESCR), "é um centro concebido

para trazer um novo método ao es-
tudo da linguagem - a abordagem do

corpus - a um conjunto de ciências
sociais. Ao fazê-10, fornece uma
visão da utilização e da manipula-
ção da linguagem na sociedade a

um conjunto de áreas de premente
preocupação, incluindo as mudan-

ças climáticas, os crimes de ódio e a

educação".
Entre os objetivos de investi-

gação do Consórcio está o estudo
da motivação dos alunos e dos pais
para a aprendizagem do português,
mediante inquéritos e entrevistas,
e o estudo e reflexão com vista à

"constituição do primeiro corpus
de português língua de herança do

mundo, a desenvolver ao longo de
cinco anos" .

Em vigor durante 3 anos (2018,
2019 e 2020) e renovável por iguais
períodos, o protocolo prevê assim

que o Camões, I.P. apoie "a criação
de um corpus de português língua
de herança no mundo, através da

articulação das CEPE, rede oficial e

rede particular, bem como através
do contacto junto das missões diplo-
máticas no estrangeiro que contem
com diáspora portuguesa e que não
tenham estruturas de coordenação
de ensino".

Para além da constituição e

desenvolvimento do corpus, a ati-
vidade do Consórcio compreenderá
também formação para investigado-
res de várias áreas.

No protocolo, o Camões, LR

compromete-se a "apoiar a inves-

tigação sobre o português língua
estrangeira e língua de herança,
mediante a disponibilização de

inquéritos e entrevistas a docentes

e estudantes adstritos à sua rede de
Ensino do Português no Estrangeiro
(Rede EPE)". No seu primeiro ano
de execução, o protocolo permitirá
recolher dados relativos ao Reino

Unido, estando previsto o poste-
rior alargamento a outras CEPE. Os

estudos efetuados sobre a rede EPE

permitirão, nomeadamente, gerar
dados de interesse científico e peda-
gógico sobre a rede EPE tutelada pelo
Camões, I.P.

A Universidade de Lancaster é a
principal financiadora e responsável
pela gestão financeira do proje-
to. Todos os parceiros procurarão
"linhas de apoio nacional e inter-
nacional para a execução do plano
de investigação" decorrente desta

cooperação multilateral.
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