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Sessões plenárias

Plenário I

Título: Should we teach grammar?: The role of linguistic distance between mother-tongue
(L1) and second language (L2) in the acquisition of morphosyntax: implications for the L2
classroom

Everyone can learn a language, young or old, educated or not. It can happen in many
different ways: taking a foreign language course, migrating to a new country for work
or study, growing up in a multilingual community. In any of these contexts, most
learners will make fast progress and use their new language effectively to
communicate. Yet, all learners will find some aspects of grammar challenging and will
make grammatical errors. Their errors often persist even after many years of use,
when they are otherwise quite advanced and fluent L2 speakers. Why is this? Why
might otherwise very able learners find aspects of L2 grammars challenging if not
impossible to learn? Can teaching grammar help learners improve their grammatical
accuracy and rid themselves of errors?

In this talk I will argue that yes, we do need to teach grammar, since even years of
immersion in a second language might not help learners eliminate some of the most
persistent errors. In approaching grammar teaching, I will argue that we need to
consider the previous linguistic experience of learners, how their mother tongue (L1)
shapes the way they approach and analyse their L2. Specifically, I will explain how L2
learners use the conceptual inventory they have built through their L1 words to
process their L2. How they prioritise lexical meaning over grammatical forms, e.g.
‘car’ in ‘the cars’ , as such meaning can be relatively straightforwardly mapped to
existing concepts and help comprehension. As a result, grammatical elements like
the English article ‘the’, which do not have transparent meaning, can be problematic.
In addition, L2 learners rely on their L1 grammar to process L2 structure and
grammatical forms. For example, if the L1 has an article, this can be helpful, but if
not, the English article is harder to learn. Thus, the degree of similarity or linguistic
distance between the L1 and L2 can facilitate or impede learning. Grammar teaching,
therefore, needs to address the L2 learner bias for lexical meaning and also take into
account the typological similarity with the L1. Grammar processing activities based
on Input Processing Instruction (Van Patten 1996) are well suited to help learners
process their input accurately, focus their attention on relevant grammar forms and
make the appropriate form-meaning mappings. Addressing processing issues has
been shown to improve accuracy in both comprehension and production. To
illustrate these general points I will discuss examples of writings of Brazilian learners
of English, show some recent empirical work on the effects of linguistic distance on
proficiency and the acquisition of the English article and conclude with presenting an
Input Processing  teaching intervention targeting the English article.



Bio:
Dr. Dora Alexopoulou (University of Cambridge) é Principal Research Associate no
Departamento de Theoretical and Applied Linguistics da Universidade de Cambridge. Ela
lidera o projeto Education First Research Lab for Applied Language and Learning, que
investiga a aprendizagem de inglês como língua segunda e pretende inovar o ensino de
língua através do cruzamento sistemático de investigação em linguística e técnicas
pedagógicas. É co-fundadora da Cambridge Bilingualism Network - uma iniciativa de
intervenção pública para promover as vantagens linguísticas e cognitivas do bilinguismo -
além de editora-fundadora da revista científica Languages, Society and Policy que relaciona a
pesquisa em língua e linguística com políticas públicas e os cidadãos.

Plenário II

Título: “Pensamento caduco”: Problematizando o cânone literário de língua portuguesa
No ano de 2019, Monteiro Lobato, autor considerado o fundador da literatura infantil
brasileira, se tornou domínio público e suas obras passaram a ser lançadas por
diversas editoras no país, nos mais variados formatos e com diferentes propostas. Na
mesma época, as já conhecidas críticas aos seus livros, em especial à caracterização e
tratamento dado a personagens negros, como Tia Nastácia, ganharam novo fôlego e
novas nuances a partir das acirradas disputas de narrativa em curso no campo dos
costumes, da cultura e das artes.
Monteiro Lobato se tornou, assim, centro do debate sobre o racismo estrutural no
Brasil, e se antes era nome compulsório e consensual em qualquer disciplina que se
propusesse a abordar os livros para crianças, se sua obra era um sinônimo de
qualidade literária, hoje, em 2022, já um século depois da publicação de seu primeiro
título, Menina do narizinho arrebitado, o autor tem deixado de ser leitura obrigatória
no ensino básico, assim como em cursos de graduação e pós-graduação.
Nesta sessão, analisaremos algumas das edições recentes de Lobato e buscaremos
desvendar quais recursos cada uma delas utilizou para tornar a obra acessível aos
dias de hoje. Em seguida, com base nesse olhar para as publicações e suas
estratégias, buscaremos refletir sobre a relevância e a sobrevivência (ou não) dos
clássicos na contemporaneidade.

Bio:
Mell Brites (editora e pesquisadora, Unesp-Assis) é autora de As crianças de Clarice (Editora
da Unicamp, 2022), doutoranda em letras pela Unesp-Assis e mestra em literatura brasileira
pela USP. Ministra um curso livre de aperfeiçoamento sobre literatura infantil no Instituto
Tomie Ohtake e é professora convidada da Pós Graduação Literatura para Crianças e Jovens
do Instituto Vera Cruz. Foi Editora Executiva da divisão infantil do grupo Companhia das
Letras, e à frente do selo Companhia das Letrinhas recebeu diversos prêmios pelas suas
publicações, como o New Horizons – Digital Prize (Bolonha, Itália, 2012), e foi finalista do
BOP – Best Children’s Publisher of the Year (Bolonha, Itália). Foi bolsista na Internationale
Jugendbibliothek (Munique, Alemanha) em 2018 e publicou diversos artigos e resenhas
sobre o universo da literatura infantil.



Sessões paralelas

A tradução de expressões culturalmente marcadas no ensino de PLE
Gisele Mayrink Orgado (University of Birmingham)

Através desta apresentação objetiva-se estabelecer relações entre: tradução,
interculturalidade e o ensino de língua estrangeira. Pretende-se abordar o papel
desempenhado pelas unidades fraseológicas (UF), expressões formadas por um
conjunto de palavras que têm em comum o fato de serem institucionalizadas, de
apresentarem, de certa forma, uma estabilidade em graus diversos, inclusive
sintática e semanticamente, que podem ainda apresentar variações lexicais ou
diferenças contextuais entre os elementos que as constituem, e que são objetos de
estudo da área da Fraseologia (CORPAS PASTOR, 1996). Dentre as unidades
fraseológicas estão os provérbios, gírias, locuções, ditos populares, expressões
idiomáticas (EI), entre outros elementos. Este trabalho, que tem como característica
a multidisciplinaridade, uma vez que abrange preceitos da Fraseologia, dos Estudos
da Tradução, e do Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras (LE), centraliza sua
ênfase sobre o espaço ocupado pelas EI no ensino de Português como Língua
Estrangeira (PLE), por serem estas uma rica fonte de elementos culturais que são
intrínsecos à língua, e que transcendem seus elementos lexicais e as estruturas
gramaticais que as compõem. Diversas pesquisas apontam para a importância do
aprendizado e ensino de línguas estrangeiras de forma contextualizada, para o qual
os elementos língua e cultura apresentam-se como indissociáveis (DURÃO, 2002;
FERREIRA, 2018). Enquanto principal fonte de comunicação, a língua configura-se um
produto cultural, compartilhado por um determinado grupo social, e sob este
aspecto as UF, e subsequentemente as EI, destacam-se como manifestação da
cultura, das tradições e dos costumes que devem integrar o ensino e a aprendizagem
de um idioma (ORTIZ ALVAREZ, 1998). Sendo assim, apresenta-se aqui como a
tradução interlinguística e intercultural de expressões idiomáticas em língua
portuguesa na variante brasileira, especificamente selecionadas por estarem em
consonância com o plano de ensino do curso, auxiliam no ensino e aprendizagem de
PLE, tendo como público-alvo aprendizes falantes de língua inglesa.

Ana Cláudia Suriani da Silva (University College London)
O ensino do pretoguês através da tradução literária

Esta comunicação apresentará os resultados de um projeto de ensino e extensão
realizado no primeiro semestre de 2021 pela School of European Languages, Culture
and Society (SELCS), University College London (UCL), em parceria com a Festa
Literária das Periferias (Flup) e o Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César
(ESCRTRAD), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O projeto consistiu em
uma série de dez oficinas de tradução de contos afro-brasileiros de escritores



estreantes e consagrados, as quais foram oferecidas remotamente e contaram com a
participação dos autores, tradutores, de acadêmicos, estudantes e amantes da
literatura brasileira que vivem em diferentes partes do mundo. Na comunicação
discutirei como o projeto contribui para 1) a difusão da literatura afro-brasileira no
mundo anglófono, 2) a promoção do estudo do pretoguês e das variedades faladas e
literárias do português brasileiro, 3) o debate teórico e crítico em torno da tradução
cultural, e 4) o reconhecimento do trabalho, muitas vezes invisível, dos tradutores
literários.

Linguistic variation in Brazilian Portuguese: the realities and its implications
Paul O'Neill (University of Sheffield)

One of the most deeply entrenched linguistic ideologies of modern times is that
languages have stable and focussed grammars, both in the minds of individuals and
the community and that, over time, people’s linguistic behaviour tends to become
homogenous. The term ‘monoglossic cultures’ has been used to refer to societies
where this ideology is prevalent. Historical linguistic studies recognise that processes
of language-contact and dialect mixing can disrupt speakers’ grammars and cause
change. However, the assumption is that eventually speakers will naturally come to
accommodate to one another’s linguistic habits, and new dialects will emerge with
stable and focused grammars. I present evidence from linguistic experiments on
Brazilian Portuguese which contradict these assumptions and highlight the extent of
variation present both within and across speakers from the same city. I also analyse
the translations of morphological forms (imperatives and pronouns) in a number of
English-language films which have been dubbed and subtitled into Brazilian
Portuguese. All languages show discrepancies between the two formats, usually
lexical in nature and due to restrictions inherent in the different media. However, I
show that, in Brazil, the morphological forms used in subtitles have become radically
different from those used in the dubbed versions. The former corresponding to the
standard whereas the latter more closely reflect spoken usage. My hypothesis is that
such a discrepancy reflects a tolerance towards linguistic variation not present in
other countries and is indicative of a particularly non-Western cultural approach to
language (heteroglossic vs. monoglossic cultures). I conclude by reflecting upon the
challenges which such variation presents in pedagogical settings and the effects
which the current adherence to standard norms in printed translations in Brazil could
have on Brazilian’s enjoyment and engagement of foreign literature.



Argument expression in UK heritage Portuguese
Ioanna Sitaridou (University of Cambridge) & Michelle Sheehan (University of Newcastle)

In this talk we present our preliminary findings from an innovative UK project,
funded by the British Academy, which aims to analyse the grammar of Portuguese
speakers in the UK. As such, this work is also an important step towards the
documentation, promotion and preservation of UK Portuguese varieties, which, to
date, remain undescribed despite the fact that according to the 2012 census
Portuguese was the eighth most widely spoken language in UK schools, with speakers
concentrated in London, the South and the East of England (DfE 2012). Whilst there
have been interesting sociolinguistic studies of both Portuguese and Brazilian UK
communities, particularly in London (see Barradas 2004, Souza 2010, 2016), little is
known about the grammatical properties of UK Heritage Portuguese varieties. To fill
this gap, we will report prelim findings on a grammatical property known to vary
both across Portuguese varieties and also in heritage/bilingual contexts: the
expression of pronominal subjects/objects. The results will enable us to: (i) evaluate
competing accounts of heritage/bilingual grammars; (ii) measure the effects of
contact between European/Brazilian Portuguese in mixed UK communities and (iii)
test existing theoretical models of pronominal argument expression and language
change.

A aprendizagem da competência oral em Português Língua Estrangeira, através de
estratégias de ensino à distância
Carla Azevedo (Universidade do Minho)

Na comunicação que nos propomos apresentar daremos conta da experiência
realizada em contexto letivo, no Centro de Línguas da Universidade do Minho, para
se compreender o impacto e os desafios do ensino à distância no desenvolvimento
de competências de oralidade em estudantes de PLE, de nível A1.
Entre os principais objetivos desta prática estão: 1) refletir sobre as potencialidades e
fragilidades do ensino à distância no processo de aprendizagem de uma língua
estrangeira; 2) planificar e dinamizar aulas à distância de audição e conversação, em
PLE, de acordo com o nível de proficiência dos participantes; 3) conceber e adaptar
atividades que promovam a compreensão e a produção e interação oral; 4)
operacionalizar as atividades previstas no contexto formativo; 5) descrever, analisar e
avaliar a eficácia da promoção das atividades realizadas, através de um modelo de
ensino-aprendizagem à distância e; 6) refletir sobre as vantagens e limitações do
ensino à distância. A metodologia de investigação compreendeu o estudo da



bibliografia crítica específica e a planificação e dinamização de aulas de audição e
conversação à distância, usando plataformas e ferramentas digitais.
Como resultados deste trabalho pretendemos: 1) mostrar que ferramentas digitais
são vantajosas para a organização e lecionação de um curso de iniciação de PLE, com
o objetivo de desenvolver as competências de compreensão, produção e interação
oral e 2) apresentar as estratégias mais eficazes no desenvolvimento destas
competências, para aprendentes iniciantes de uma língua estrangeira.

Estratégias síncronas no ensino remoto de Português como Língua de Herança
Rita Maria de Albuquerque Dorneles (BREAAC)

Considerando que o ensino de uma língua de herança não possui caráter obrigatório,
os professores e educadores de português como língua de herança sempre tiveram
um enorme revés ao terem que pensar em aulas que engajassem os alunos e alunas
de diferentes idades e proficiência linguística, com ligações diferentes ao português
e, portanto, com diferentes motivações para estudar a língua.
Nesta comunicação oral, contarei a minha experiência em uma turma de
adolescentes, com faixa etária entre os 13 e 15 anos, em contexto pandêmico, com
aulas remotas de português como língua de herança. O foco das experiências e
estratégias aqui relatadas estão voltadas para situações de aprendizagem síncronas,
nas quais estudantes e professor estão conectados ao mesmo tempo.
Apresentarei as ferramentas digitais utilizadas para manter os alunos centrados e
participativos na aula, a forma como foram utilizadas as salas no Zoom para dividir a
turma em pequenos grupos, de que maneira o microfone foi um dos principais
recursos durante as aulas e quais jogos pedagógicos foram utilizados com objetivo de
reforçar pontos gramaticais ou ortográficos durante os encontros presenciais. A
turma foi desafiada a produzir e apresentar conteúdo aos colegas de classe, e
encerramos o ano escolar com um documentário desenvolvido pelos/as estudantes
sobre uma festa popular brasileira “a festa junina”, no qual os alunos pesquisaram
sobre festas semelhantes em outros países de língua portuguesa para enriquecer o
vídeo produzido. Refletirei sobre se é possível e como levar esses recursos e
ferramentas para as aulas presenciais, dinamizando ainda mais as aulas de POLH.
Entre alguns desafios, falarei sobre a diferença de proficiência linguística entre os
membros da turma e a necessidade de prepará-los para o exame GCSE de Língua
Portuguesa no Reino Unido.

Géneros discursivos do oral e o ensino do português língua não materna: o caso dos níveis
iniciais em alunos de ensino primário
Isabel Sebastião (Camões, I.P. - França / Centro de Linguística da U. Porto) e Ana Lisete Carlos
(Camões, I.P. - França)

Na perspetiva de Swales (1990), Adam (1990), Bronckart (1999) e Marcuschi (2002),
os géneros textuais são considerados formas textuais escritas ou orais estabilizadas,
histórica e socialmente situadas, que os falantes utilizam nas suas relações sociais e
que apresentam algumas propriedades funcionais e organizacionais características,
concretamente realizadas. (Marcuschi, 2002:4).



Os géneros são considerados instrumentos importantes no ensino da língua
(Schnewly & Dolz, 2004, Marcuschi, 2010) quer na perspetiva materna quer não
materna (Marcuschi, 2008). Os géneros encontram-se referidos nos documentos
orientadores como suporte para o ensino do português língua não materna no que
respeita à dimensão da oralidade e da escrita (QCERL, 2001).
Este trabalho adota uma metodologia que se insere no paradigma qualitativo,
constituindo um estudo de caso. Com base em modelos discursivo-textuais de
géneros do oral, e tendo em conta os documentos orientadores, foram construídas e
aplicadas sequências didáticas para o estudo da produção oral. Estas sequências, que
constituem o corpus de análise, permitem discutir e refletir sobre alguns aspetos
relativos ao conhecimento e desenvolvimento da competência comunicativa de
alunos do ensino do português no estrangeiro e a sua relação com o ensino da
oralidade através dos géneros. Os dados foram recolhidos em turmas de português
língua viva, disciplina de opção na primária da escola francesa, nos níveis de
proficiência A1 e A2, da região parisiense. Os resultados apontam para o facto de os
géneros contribuírem para a aquisição do conhecimento linguístico do aluno e do
domínio da oralidade nos níveis iniciais, na medida em que fornecem recursos para
apresentar e organizar a informação na interação com os pares.

Alexandra Lourenco Dias (King's College London)
Dyslexic Lexic

This article presents Dyslexic Lexic, a pedagogical tool aimed at creating a more
inclusive curriculum, in Portuguese classes at SPLAS King's College London. Dyslexic
Lexic is a book containing an illustrated poem in three-dimensional form. Aimed at
second language learners and reluctant readers, it seeks to foster a creative
relationship with language as a sensitive and tangible matter that one can learn to
shape and control for self-expression and aesthetic pleasure. Based on the premise
that the materiality of text silently suggests a particular reaction to the printed
object, the aim is to create an object that explores the physical relationship we
establish with the book object.
Current research on literacy points to the need to recognise how individuals'
neurological dispositions affect their preference for a specific symbol and font
systems, colour spectrum, visual hierarchy, and how people at different
developmental levels rely on various means of expression and representation of
meaning consequently, we aim to explore the use of diverse materials that support
learning.
Currently, language classes make limited use of art in their learning resources. The
materials used are mostly news articles and blog posts with help from news clips or
interviews with writers. A greater diversity of material benefits both neuro-diverse
and neuro-typical students. The former often prefer more creative ways of learning



and presenting information. At the same time, the latter are positively challenged
and possibly more engaged by using a more comprehensive range of teaching
material.

Decolonizando a Língua Portuguesa
Viviane Carvalho da Annunciação (University of Cambridge)

Esta apresentação tem como objetivo demonstrar e discutir práticas de-coloniais e
interdisciplinares no ensino de Língua Portuguesa. Como base teórica tais práticas
estão pautadas na pedagogia crítica do educador brasileiro Paulo Freire. Segundo
Freire, a aprendizagem é mais do que a transferência passiva de informações, mas
um processo de desenvolvimento interativo, que cria constantes práticas de
construção e produção de conhecimento. Em nossa interpretação, a filosofia de
ensino de Freire envolve uma troca interativa em que conteúdo e programa dos
cursos são adaptados e transformados para promover a diversidade, a inclusão e o
pertencimento. Ao nosso ver, diversidade não significa apenas etnia e cultura, mas
também pensamento neurodiverso, contexto socioeconômico e identidade de
gênero. Como exemplos, apresentarei algumas aulas – o que chamo de intervenções
educativas – que desafiam visões estereotipadas da língua e cultura portuguesas,
promovendo um ethos diverso e multifacetado. Como pesquisadora e professora é
minha responsabilidade dar visibilidade e oportunidades a alunos e comunidades
cuja formação historicamente os colocou em desvantagem educacional.

Assumptions in Teaching and Teaching Assumptions: a look at teaching practices
Margarida McMurry (University of Birmingham)

Some teaching practices are more aware of the role of assumptions in the classroom
than others. Constructive/ist theories take into account the possible contributions
students make to their knowledge acquisition and rely on that process to engage
students. Kolb’s Experiential Learning is one such approach that perceives learning as
a cyclical, continuous process in which students engage in actively experiencing a
situation, reflect on it and then theorize about it (Kolb, 1984).
Covid-19 has put into sharp relief that individual student engagement and experience
influences not only that individual’s learning, but the class’s progression as a whole.
Working behind blank screens, often finding it difficult to engage with their
classmates, let alone the teacher, students’ own assumptions about their learning
affected the teachers’ capacity to effectively convey knowledge, particularly in the
context of language learning, but also in the discussion of cultural aspects associated
with language teaching. On the other hand, it is not often that teachers are aware of
how pivotal they are in teaching and redefining those very assumptions. No matter
the approach one uses, the perception students have of the teacher’s political,
philosophical and socio-cultural position in relation to what they teach is an
important teaching tool from the point of view of the learner, even though the
teacher is not always aware of this.
This paper looks at the role of assumptions in teaching and learning practices and
proposes that one can go beyond considering a constructive approach to a



co-constructive approach, in which the teacher is aware of their own assumptions,
the assumptions they are encouraging and teaching students to make and how these
interact and should take into account the assumptions students bring with them to
their learning experience.

Da vontade em falando: propostas metodológicas de abordagem do modo conjuntivo
Luís Gomes (University of Glasgow) e Maria Madalena Gonçalves (Universidade de Lisboa)

Para o gramático João de Barros (1496 – 1570), o «modo em o verbo não é mais que
uma denotação da vontade em falando» (Barros: 1540). Ou seja, o «modo» não é
mais que a expressão do estado de espírito do falante, e por «estado de espírito»
entenda-se «desejo», «vontade», «sentimento», ou, até, mood no sentido em língua
inglesa. Para dominar o modo do conjuntivo em português, portanto, é necessário
dominar mais do que um conjunto fixo de regras, palavras ou estruturas que
requerem o conjuntivo, ou fórmulas gramaticais fixas, uma vez que as exceções a
estas «regras» (e há-as em abundância) causam, inevitavelmente, frustração e
desespero na pessoa aprendente. No projeto The Portuguese Subjunctive: a
Grammar Workbook (Routledge, 2022), usamos textos da vida real onde quem
aprende a língua segue um percurso progressivo de complexidade do uso do
conjuntivo, numa abordagem combinada com exercícios de preenchimento de
lacunas, discussões em aula e composições livres, sempre norteada pelo propósito
de levar quem aprende a interiorizar a «vontade em falando».

Ensino de cultura ou gramática ou de cultura e gramática? Uma proposta de material
didático e reconciliação entre as duas
José Peixoto Coelho de Souza (University of Manchester) e Gabriela Castelo Branco Ribeiro
(University of Dundee)

No ensino de Português como Língua Adicional (PLA), não é incomum encontrarmos
materiais didáticos que deem maior destaque à gramática e releguem os aspectos
culturais ao pano de fundo ou a uma posição complementar. Em contraposição,
alguns materiais que se propõem a enfocar o ensino da cultura por vezes acabam por
desconsiderar aspectos gramaticais da língua ou mesmo excluí-los. Acreditamos que
o uso pedagógico de canções permite evitar essa aparente dicotomia ao expor o
aluno simultaneamente tanto aos recursos linguísticos (tempos verbais, vocabulário,
etc) e elementos culturais (variantes linguísticas, registros socioculturais, etc)
presentes na letra, como aos diferentes aspectos culturais (gênero musical,
instrumentos típicos) materializados na música. Em vista disso, este trabalho tem
como objetivo apresentar e analisar a unidade didática "Afinal, qual a importância da
música?", criada para uma disciplina do primeiro ano do curso de graduação em
língua portuguesa de uma universidade britânica, que tem como foco a canção “A



Banda”, de Chico Buarque. Através de um conjunto de tarefas envolvendo a
compreensão e produção de textos de diferentes gêneros do discurso (canção,
quadro de resumo, post de um blog, reportagem), os alunos são convidados a refletir
sobre a pergunta que dá nome à unidade enquanto conhecem mais sobre alguns dos
gêneros musicais produzidos nos países de língua portuguesa, bem como sobre os
usos dos pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo em narrativas no passado.
Com este trabalho esperamos contribuir para uma reflexão sobre a importância da
elaboração de materiais didáticos para o ensino de PLA que busquem promover o
ensino de cultura e gramática de modo concomitante e contextualizado e que
fomentem os letramentos dos aprendentes através de tarefas que proporcionem
contextos significativos de uso da língua-alvo.

Vamos comer Caetano, vamos devorá-lo, degluti-lo, mastigá-lo. Vamos desfrutar. Receitas
(antropofágicas) em algumas canções brasileiras (quase 100 anos depois do manifesto)
Ângela Sarmento-D. (University of Oxford - Cont.Ed;  Universidade do Porto - ILC-ML)

No ano em que celebramos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo (200
anos da independência do Brasil) e 80 anos do sempre jovem Caetano Veloso,
propomo-nos revitalizar o conceito de antropofagia em canções brasileiras, no
original e na leitura inter- (ou trans-) semiótica que faremos de algumas das suas
traduções.
Quando em 1998 Adriana Calcanhotto publicou “Vamos comer Caetano” (Maritmo),
estava a desafiar, assimilando, ensinamentos de Caetano Veloso. O cantor e autor de
canções como “Língua”, “Comeu” (Velô, 1984) ou “Vamo comer” (Caetano, 1987),
fora um dos fundadores de Tropicália, movimento transversal a várias artes, cujos
artistas se apropriaram do termo antropofagia como resistência ao clima de
opressão política instaurado nos anos de 60. Reagindo contra o nacionalismo
repressivo da época ditatorial, propunham o hibridismo e a assimilação de várias
fontes e estilos musicais, nacionais e estrangeiros, bem como a junção dos registos
erudito e popular, e a diluição de barreiras estéticas e sociais. Com estes
pressupostos, reatualizavam preceitos defendidos por Oswald de Andrade no
“Manifesto antropófago” (1928). Paralelamente, a conceção antropofágica, de
canibalismo, seria também revigorada no âmbito da tradução, pelos irmãos Augusto
e Haroldo de Campos.
É a partir destes ingredientes – polvilhados de reflexões sobre léxico e morfossintaxe
ou sobre termos poliédricos como identidade, nacionalismo, imperialismo,
globalização, pós-/descolonização – que, à maneira das vanguardas,
(des)construiremos receitas para deglutir ou saborear algumas canções brasileiras,
em português ou em traduções. Mostraremos como a antropofagia, ou o
canibalismo, são ainda metáforas pregnantes para a sua leitura-fruição, mesmo
quando desvirtuam (pela letra, música, interpretação) a significância inicial,
convertendo a canção em instrumento ideológico de reafirmação de estereótipos
sobre o Brasil, a identidade e a cultura brasileiras. Poderemos questionar-nos sobre a
importância destes canabalismos/ transposições/ transculturalizações, e sobre a sua
pertinência (subversiva) em tempos de crise, outrora como agora.



Competências profissionais e ensino de língua de herança
Maria de Lurdes Gonçalves (Camões, I.P. / CIDTFF Universidade de Aveiro)

A aposta na formação contínua é crucial para que os docentes possam desenvolver
competências profissionais que melhor os equipem para responder de forma
adequada aos desafios do ensino do séc. XXI. A competência digital, a capacidade de
colaborar e de trabalhar em rede, mas também o aprofundamento do conhecimento
do conteúdo específico a ensinar, fortalecendo a confiança no saber profissional e
contextual, enquanto mais valia e riqueza a rentabilizar e a partilhar, são algumas das
preocupações atuais.
O desenvolvimento profissional docente é um processo complexo que envolve várias
dimensões do conhecimento profissional (Sancar, Atal & Deryakulu, 2021; Shulman,
1987), que se articulam e entrecruzam duma forma dinâmica entre si. Por isso, ao
desenhar Planos de Formação Contínua é de crucial importância assegurar que as
oportunidades de formação não só facilitem a (re)construção do perfil pretendido
para os profissionais da educação, mas também a compreensão da missão que os
docentes devem perseguir nos seus contextos, bem como dos propósitos que se
colocam como prioritários a alcançar, de acordo com as mudanças que pretendem
alcançar nos contextos educativos (Gonçalves, 2020, 2021).
No âmbito da educação em línguas, nesta comunicação propomo-nos olhar para a
especificidade das competências profissionais dos professores de português língua
de herança, tendo como base a experiência de quase uma década na elaboração,
implementação e análise de Planos de Formação para o Ensino de Português Língua
de Herança. Os planos de formação serão analisados de acordo com as dimensões do
conhecimento profissional docente. Os resultados desta análise serão articulados
com as propostas apresentadas pela UNESCO (2021) para a renovação da educação,
de modo a perspetivar futuros caminhos formativos.

Análise de erro como recurso no ensino-aprendizagem de POLH
Ana Santos (North London Collegiate School)

A análise de erro no ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras e, em particular,
língua de herança, é um recurso que tem um elevado potencial pedagógico quando
integrado no processo de ensino-aprendizagem dos falantes de línguas de herança.
Ao passo que para os falantes os erros detêm um caráter construtivo, para os
docentes, os erros detêm um caráter informativo, não só relativamente a
interferências linguísticas, originárias da L1 ou L2 que o aluno aprende de forma
explícita no seu percurso escolar, mas também a lapsos linguísticos causados pela
falta de exposição sistemática à LH. Dada a percepção negativa inerente ao erro,
sobretudo por falantes que consideram possuir um domínio robusto do idioma,
torna-se cada vez mais essencial mapear os erros e integrá-los em propostas
didáticas criativas.



O presente trabalho visa contribuir para a didática de LH tendo em consideração que
a AE faculta marcadores de progresso dos aprendentes e sinaliza aspetos que o
docente deve explorar na sua prática. Partindo de produções escritas de aprendentes
de POLH, exploraremos uma variedade de erros interlinguísticos e intralinguísticos
com o objetivo de identificar áreas críticas a trabalhar em sala de aula, no que
respeita à gramática e à expressão escrita.
Por último, apresenta-se uma proposta de atividades com base em erros de
expressão escrita com vista a auxiliar os aprendentes de POLH no seu percurso
pessoal de aprendizagem, visto que a superação do erro implica uma comunicação
mais eficaz e satisfatória.

Como trabalhar as interferências da L1 (Inglês) na LH (Português) em contexto de sala de
aula
Helena Ferreira (Camões, I.P. - R.U.)

Nesta comunicação irei apresentar algumas estratégias para trabalhar as
interferências da L1 (Inglês) na LH (Português) em contexto de sala de aula,
procurando despertar a consciência linguística dos alunos relativamente a estas
ocorrências tão naturais entre línguas. O meu estudo teve como principal objetivo
investigar estratégias que façam com que os alunos de PLH se tornem conscientes da
existência de interferências, presentes nas suas produções orais e escritas, da sua
primeira língua, inglês, no português, a sua língua de herança. No contexto do EPE no
Reino Unido, é muito raro estes alunos portugueses, falantes de língua de herança,
terem consciência de que usam uma interlíngua, um sistema que se situa algures
entre a sua primeira língua e a sua língua de herança, que não é mais do que o
resultado do contacto tão estreito entre estas duas línguas que habitam. Partindo da
recolha destas interferências e do posterior desenho de exercícios de intervenção,
seguindo a metodologia do laboratório gramatical, através de exercícios que foram
aplicados em aula, estes alunos foram adquirindo uma consciência progressiva da
ocorrência de interferências no seu discurso e, consequentemente, foram
compreendendo que a adequação do seu uso no registo oral é diferente do registo
escrito, no qual as interferências devem ser evitadas.


