
Línguas de herança em debate em Lisboa em 2020
€ Uma conferência sobre as línguas
de herança em todo o mundo vai ter
lugar em Lisboa, em maio de 2020,
com o envolvimento do Consórcio
de Reflexão para o Português Língua
não Materna e Língua de Herança,
"uma parceria estratégica" entre
seis universidades portuguesas e

estrangeiras e o Camões, LR, criada
em 2017, segundo indicou o coor-
denador do consórcio, o professor
britânico Patrick Rebuschat, da
Universidade de Lancaster.

A conferência está ser organiza-
da pelas professoras Cristina Flores

(Universidade do Minho) e Ana
Lúcia Santos (Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa), membros
do comité diretivo do consórcio,
de que fazem ainda parte, além
de Rebuschat, Isabel Margarida
Duarte (Universidade do Porto),
Maria Lobo (U. Nova de Lisboa),
Detmar Meurer (Universidade de

Tilbingen), João Costa (secretário
de Estado da Educação) e Regina
Duarte (Coordenadora do Ensino
Português no Estrangeiro [EPE] no
Reino Unido, em representação do

Camões, LR).
Aquele grande evento trará

investigadores e decisores políticos
de renome mundial a Lisboa para
debater as mais recentes investiga-
ções sobre as línguas de herança, ex-
plicou - num memorando de junho
passado sobre o consórcio - Patrick
Rebuschat, que será um dos oradores
do 4° Encontro de professores da
rede EPE que decorrerá em Lisboa a
22 de julho (v. texto neste suple-
mento).

"As línguas de herança são as

línguas faladas em casa com crianças
e adolescentes em situações em que
estas línguas não são uma língua
dominante da sociedade em geral" ,

escreveu Rebuschat, acrescentando
que disso são exemplo "os filhos
dos mais de 2 milhões de cidadãos

portugueses que vivem no estran-
geiro" e que "são falantes de herança
do português". O reconhecimento
pelo Estado português de que "os
filhos destes migrantes deveriam ter
acesso à língua e cultura portugue-
sas" ditou a criação de uma extensa
rede de ensino de português língua

de herança - a rede EPE, tutelada
pelo Camões, I.P. - que "é única no
mundo" , segundo o professor da
universidade britânica.

Segundo Rebuschat, o consórcio
tem dois objetivos fundamentais: (1)
"efetuar e promover investigações
sobre a aprendizagem e a educação
de línguas, tendo como foco prin-
cipal o português como língua de

herança"; e (2) usar a investigação
realizada para "melhorar o modo
como as línguas são ensinadas e ava-
liadas nas escolas e universidades".

Embora o foco da investigação
do consórcio seja "a aquisição de

português em ambientes multilln-
gues", os conhecimentos obtidos
nos seus projetos são "aplicáveis a

outros idiomas", afirma o académi-
co. "A nossa investigação ajuda-nos
a perceber como crianças e adultos

aprendem novas línguas e identifi-
cam os fatores que tornam alguns de
nós particularmente bons apren-
dizes de idiomas", acrescenta. Os

projetos, adianta ainda Rebuschat no
memorando, "envolvem inves-
tigadores líderes de uma série de

disciplinas (linguística, educação,
psicologia cognitiva, ciência da

computação, etc.) e uma série de

abordagens metodológicas".
Além da investigação de base, o

consórcio oferece um programa de

formação para "uma nova geração
de investigadores" de que se espera
que possam contribuir para o com-

promisso da União Europeia com o

multilinguismo e "para a preserva-
ção de nossas heranças culturais e

linguísticas". Exemplo do programa
de formação foi a escola de verão que
o consórcio organizou no verão de
2018, na Universidade de Túbingen,
na Alemanha, em que participaram
mais de 70 pessoas de 15 países,
incluindo professores e coordena-
dores da rede do Camões, 1.P. , refere
Rebuschat.

Outros exemplos do programa
de formação de formação referidos
pelo coordenador do consórcio são
os cursos online gratuitos e intensi-
vos sobre a linguística de corpus e a
escola de verão sobre o mesmo tema,
realizada na Universidade Lancaster.
O curso online é ministrado pelo
Centre for Corpus Approaches to
Social Science (CASS) daquela uni-
versidade. Sendo o CASS membro do

consórcio, o curso foi legendado em
português para permitir "a forma-
ção de académicos e estudantes de
língua portuguesa nessa importante
metodologia", escreveu Rebuschat,

que define a linguística de corpus
como "a análise computadorizada
de conjuntos de dados em larga
escala, por exemplo, 100 milhões de

textos).
Para alcançar o seu segundo

objetivo, que é melhorar o ensino
das línguas e a sua avaliação nas
escolas e universidades, o consórcio

organiza atividades de divulgação



e grande visibilidade para envolver
alunos, pais, professores e decisores

políticos, adianta o coordenador,
que refere, nomeadamente, a sua

colaboração com Native Scientist,
uma empresa sem fins lucrativos,
com sede em Londres, fundada por
duas cientistas portuguesas, Joana
Moscoso e Tatiana Correia.

Com a Native Scientist, trouxe-
ram em maio de 2018 à Universidade
de Lancaster 40 adolescentes
lusodescendentes da rede EPE do

Camões, 1.P., para participarem em
oficinas sobre ciência ministradas

por cientistas portugueses a traba-
lharem em Lancaster e em portu-
guês. "O objetivo era proporcionar
aos filhos de imigrantes portugueses
a oportunidade de aprender sobre
ciência (astrofísica, engenharia
química, biologia vegetal e em-
preendedorismo social) e inspirá-

los a prosseguir o ensino superior e
continuar a estudar português" .

Uma outra colaboração do con-
sórcio com a Native Scientist será a

avaliação científica conduzida por
Lancaster e Tubingen do efeito que
aquelas oficinas de trabalho têm nas
atitudes para com a ciência e a sua

língua de herança (o português).
Segundo Rebuschat, "centenas de
crianças portuguesas que vivem na
Europa (Reino Unido, Alemanha,
França, Holanda, etc.) irão bene-
ficiar desta iniciativa, uma vez que
a eficácia das oficinas dos Native
Scientist beneficiará" da colaboração
do consórcio.


