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Resumo 
 

Esta tese de doutoramento tem como objetivo analisar a situação da língua portuguesa no 

sistema educativo galego. Para atingir este objetivo é apresentado o quadro linguístico geral que 

propicia a presença do português como língua estrangeira (PLE) nas salas de aulas da Galiza.  

Ao abrigo desse quadro político, linguístico e legislativo é examinada a evolução do ensino da 

língua portuguesa nos diferentes níveis de ensino: primária, secundário, escolas oficiais de idiomas 

e sistema universitário. 

Para alcançar esse objetivo principal, também são analisadas as características gerais do 

processo de ensino da língua portuguesa, segundo o estabelecido no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas e as necessidades específicas da realidade linguística e cultural da 

Galiza. 

O trabalho baseia-se numa metodologia contrastiva com outras realidades próximas no que diz 

respeito ao desenvolvimento da língua portuguesa no âmbito educativo, com especial atenção à 

Comunidade Autónoma da Extremadura que, dentro do Estado espanhol, é o território que antes 

começou a implementação e promoção da língua portuguesa no sistema educativo, e que melhores 

resultados atingiu.  

Para além da análise glotopolítica, também é realizada uma profusa investigação sobre a 

formação dos docentes de português na Galiza, uma descrição dos materiais para o ensino da língua 

portuguesa no contexto galego, uma análise sobre as necessidades específicas no processo de 

ensino e aprendizagem do português no contexto galego, assim como as particularidades da 

avaliação da língua portuguesa na Galiza. 

 

Palavras chave: Glotopolítica do português língua estrangeira (PLE) na Galiza; ensino de 

PLE na Galiza; formação de PLE na Galiza; materiais de PLE; avaliação de PLE na Galiza. 
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Abstract 
 

The aim of this doctoral thesis is to analyse the situation of the Portuguese language in the 

Galician education system. To achieve this objective, the general linguistic framework is presented, 

which favours the presence of Portuguese as a foreign language (PFL) in the Galician education 

system.  

Under this political, linguistic and legislative framework, the evolution of the teaching of 

Portuguese is analysed considering the different educational levels: primary and secondary 

education, official school of languages and university. 

To achieve this main objective, the general features of the Portuguese language teaching 

process are also examined under the principles derived from the Common European Framework 

of Reference for Languages and specific needs of the linguistic and cultural reality of Galicia.  

This work is based on a contrastive analysis with other close contexts regarding the teaching 

of Portuguese. Special attention has been paid to the Estremadura Autonomous Region since this 

region was the first one in the whole country to implement and promote the Portuguese language 

in the education system with the best results.  

Beyond the glotopolitic analysis, a thorough research is conducted on the training of teachers 

of Portuguese in Galicia as well as a description of the materials for the teaching of Portuguese in 

the Galician context. The specific needs of the teaching and learning process of PFL in the Galician 

context and the main features of the PFL assessment process in Galicia are also reviewed in this 

general analysis.  

 

Keywords: Portuguese as a foreign language (PFL) glotopolitics in Galicia; PFL teaching in 

Galicia; PFL training in Galicia; PFL materials; PFL assessment in Galicia   
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Resumen 

 

Esta tesis de doctorado tiene como objetivo analizar la situación de la lengua portuguesa en el 

sistema educativo gallego. Para alcanzar este objetivo se presenta el cuadro lingüístico general que 

favorece la presencia del portugués como lengua extranjera (PLE) en el espacio educativo de 

Galicia.  

Al amparo de ese marco político, lingüístico y legislativo se examina la evolución de la 

enseñanza de la lengua portuguesa en los diferentes niveles educativos: primaria, secundaria, 

escuelas oficiales de idiomas y sistema universitario. 

Para alcanzar ese objetivo principal, también se analizan las características generales del 

proceso de enseñanza de la lengua portuguesa, según lo establecido en el Marco Europeo Común 

de Referencia para las Lenguas y las necesidades específicas de la realidad lingüística y cultural de 

Galicia. 

El trabajo se basa en una metodología contrastiva con otras realidades próximas en lo que se 

refiere al desarrollo de la lengua portuguesa en el ámbito educativo, con especial atención a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que, dentro del Estado español, es el territorio donde antes 

empezó la implementación y la promoción de la lengua portuguesa en el sistema educativo, y que 

mejores resultados ha conseguido.  

Más allá del análisis glotopolítico, también se realiza una profusa investigación sobre la 

formación de los docentes de portugués en Galicia, una descripción de los materiales para la 

enseñanza de la lengua portuguesa en el contexto gallego, un análisis sobre las necesidades 

específicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del portugués en el contexto gallego, así como 

las particularidades de la evaluación de la lengua portuguesa en Galicia. 

 

Palabras clave: Glotopolítica del portugués lengua extranjera (PLE) en Galicia; enseñanza de 

PLE en Galicia; formación de PLE en Galicia; materiales de PLE; evaluación de PLE en Galicia. 
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O ensino da língua portuguesa na Galiza  

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Perante tantos estudantes que começam com uma tese 

ambiciosíssima sobre Marx e acabam na secção de pessoal de grandes 

empresas capitalistas, é necessário rever os conceitos que se têm sobre a 

utilidade, a actualidade e o interesse dos temas das teses (Eco, 2010: 33). 

 

Desde miúdo tive grande interesse pela docência, pela magia da sala de aula e pelo gosto em 

transmitir a outros o que eu conhecia. Não obstante, essas sensações só se recuperam quando se 

começam a dar aulas. Embora já tivesse experiência no ensino do galego anteriormente, comecei a 

dar aulas de língua portuguesa no ano 2003 na Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Badajoz, na 

Extremadura
1
. À partida, eu tinha um curso de Filologia Portuguesa, finalizado em 1999, após me 

ter licenciado em Filologia Galega (1994-1998), ambos os cursos universitários na Universidade 

de Santiago de Compostela (USC), mas percebi que a minha formação universitária não tinha sido 

completa para me defrontar com suficiência a complexidade de lecionar língua portuguesa como 

língua estrangeira (PLE). 

Produto de uma época de forte instabilidade laboral, mas também de procura de novas 

experiências vitais e intelectuais, tive diferentes empregos e bolsas, e também brinquei na corda 

bamba de não fazer mais nada no âmbito universitário. Contudo, voltei a dar aulas de português 

como professor requisitado na Faculdade de Filologia e Tradução da Universidade de Vigo 

(UVigo) desde o ano académico 2005-2006 até ao ano 2011-2012, ano em que muitos professores 

requisitados fomos dispensados. 

Desde o ano académico 2006-2007, sou também professor de língua portuguesa no Centro de 

Línguas Modernas (CLM) da USC
2, com as funções e responsabilidades próprias de um docente 

de uma língua estrangeira (LE): dar aulas de português à comunidade universitária –estudantes 

universitários, docentes universitários, pessoal da administração e serviços– e outras pessoas 

interessadas, a partir dos dezasseis anos. Para além de lecionar, as tarefas como docente no CLM 

                                                 
1 Para evitar o reiterado uso  de Estremadura espanhola utilizo a forma Extremadura para maior esclarecimento 

e eliminar confusões com a Estremadura portuguesa, uma escolha, por outro lado, já com longa tradição e 
institucionalizada em muitas publicações e organizações políticas e sociais transfronteiriças em Portugal e em Espanha. 

2 ˂http://www.usc.es/opencms/gl/servizos/clm/cursos/portugues/index.html˃ 
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também têm uma panóplia de atividades que ultrapassa a sala de aula, como são a elaboração e 

implementação de testes de diagnóstico para os candidatos às bolsas Erasmus, Europracticum, 

Turgalicia, Comércio Exterior, Igape, etc. para Portugal, Brasil e outros países do espaço lusófono. 

Isto é, programas do âmbito científico ou económico de caráter autonómico, estatal, europeu, 

internacionais ou para o intercâmbio de pessoas dentro de diversos programas de formação 

universitária, uma das principais áreas de visibilidade do conhecimento de outras línguas. 

A partir desta experiência laboral e vital, percebi de imediato que o desenrascanço típico do 

período universitário não chegava, que a formação pedagógica ia ligada à profissão como docente 

e que das reflexões pessoais, ou as partilhadas com outros colegas, era possível tirar proveito todas 

as pessoas interessadas na área de PLE e, assim, melhorar o meu desempenho na docência.  

Com essa preocupação em aprender, conhecer e partilhar as próprias pesquisas, comecei a 

participar em cursos de formação (15) organizados por diferentes universidades galegas, 

espanholas e portuguesas e pelo Instituto Camões (IC); participar em congressos e jornadas (14), 

apresentar comunicações (12) e redigir artigos (10). Também frequentei o mestrado em Ensino de 

Português Língua Não Moderna, Português Língua Estrangeira e Português Língua Segunda da 

Universidade do Minho e redigi a consequente Dissertação de Mestrado em 2012.  

O meu compromisso com o ensino do português na Galiza também se traduz na minha 

participação na Associação de Docentes de Português na Galiza
3
 (DPG), desde a sua fundação em 

2008
4
, fui coordenador de vários encontros de didática organizados pela DPG, durante vários anos 

vogal e a partir de 2018 presido esta associação. 

Porém, neste curto mas intenso período de tempo evoluiu a situação do PLE na Galiza de tal 

forma que era preciso uma reavaliação geral do que tinha feito ao longo destes anos, por 

conseguinte, sob a ajuda dos meus orientadores, Ignacio Palacios Martínez e José António Souto 

Cabo, comecei o projeto para a elaboração desta tese. 

Este é um percurso profissional e uma experiência académica e intelectual similar a de outros 

colegas professores de português galegos ou espanhóis, que, formados em português em alguma 

                                                 
3 ˂http://www.dpgaliza.org/˃ 
4 Para uma análise comparatística de associaciões similares como a Asociación del Profesorado de Portugués de 

Extremadura (APPLEX) vid. Martín Galán (2008), a Asociación de Profesores de Lengua Portuguesa en España 
(APLEPES) vid. Faria (2008), a Asociación de Lusitanistas del Estado Español (ALEE) vid. Losada Soler (2008) ou 
a Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) vid. Villarino Pardo (2008). 
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das universidades que oferecem esta possibilidade, exercemos como docentes em sistemas 

educativos de diferentes comunidades autónomas espanholas ou mesmo noutros países. Ensinar é 

aprender, porque é o próprio docente quem aprende quando ensina, e, pessoalmente, a docência da 

língua portuguesa é uma paixão, quiçá até obsessiva, mas isto não é suficiente para o exercício da 

profissão. É preciso um processo constante de reflexão e profissionalização para aprender a 

aprender e aprender a ensinar: das experiências, das hipóteses de trabalho, dos erros, das dúvidas, 

das ideias formadas, dos preconceitos, etc. e melhorar no dia a dia. Por isso é tão necessário 

conhecer os espaços sociais e sociolinguísticos concretos nos quais se inserem o processo de 

ensino. 

Como estudante e docente –nesta ordem, propositadamente–, com a realização e defesa desta 

tese de doutoramento para atingir o grau de doutor, há um diálogo sincero e constante com a própria 

experiência pessoal, mas também com a de outros colegas docentes e investigadores. O trabalho 

docente e educativo é um trabalho em equipa: desvalorizo a individualização do trabalho científico 

no seu sentido inspirativo, porque não acredito na inspiração, nem na originalidade individualista. 

Acredito é no trabalho e na minha produção científica, inserida na tradição coletiva e na função 

social das entidades públicas que me formaram e das que formo parte.  

Por isso, o meu agradecimento coletivo para o trabalho realizado pela DPG, fundamental para 

a elaboração desta tese de doutoramento. Um empenhamento individual e coletivo por melhorar a 

situação da língua portuguesa no sistema educativo galego
5
. Fruto desse trabalho e convívio são os 

encontros, jornadas, cursos e congressos de didática organizados até à data e as inúmeras reuniões 

realizadas ao longo destes intensos anos. 

Também quero mostrar o meu reconhecimento especial a todos os centros universitários e 

escolas em que me formei. Pedaços de cada um desses espaços físicos e intelectuais estão presentes, 

em diferentes graus, nesta tese: Universidade de Santiago de Compostela, Universität Tübingen, 

Escola Oficial de Idiomas de Badajoz, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Universitat Oberta 

de Catalunya, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidade Clássica de Lisboa, 

Universidade de Coimbra, Universidade da Beira Interior, Instituto Camões, Universidade de Vigo 

                                                 
5 Para o leitor desconhecedor da realidade educativa galega, recomenda-se a leitura deste documento orientativo 

˂http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/diversidade/educacion_guia_portugues.pdf˃ 
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e Universidade do Minho. 

No que diz respeito à organização interna desta tese de doutoramento, o trabalho foi dividido 

em oito capítulos, as conclusões, a bibliografia empregada e os anexos que complementam o 

trabalho. Assim, trata-se de uma tese de doutoramento com dez blocos que tentam analisar no seu 

somatório o fundamental sobre o ensino da língua portuguesa na Galiza. 

O primeiro capítulo introdutivo, este que agora se apresenta, faz referência às questões 

preliminares, ao objeto de análise e estudo, aos objetivos do trabalho e à metodologia utilizada no 

mesmo. 

No segundo capítulo é feito um quadro geral das circunstâncias glotopolíticas mais importantes 

que condicionam a presença do ensino da língua portuguesa na Galiza, um espaço geográfico, 

político, linguístico e cultural que faz com que a implementação de PLE tenha características 

próprias e diferenciadas no contexto educativo espanhol. 

No terceiro capítulo é apresentada a situação do ensino do português na Galiza. Para facilitar 

a compreensão, a análise é realizada segundo os diferentes níveis de ensino, do âmbito universitário 

ao básico, do ensino obrigatório ao não-formal, sem esquecer as novas tendências formativas dos 

cursos à distância através das novas tecnologias, que já não são novas, e que formam parte do nosso 

dia a dia, também na aprendizagem de idiomas. 

O quarto capítulo examina a proximidade linguística entre português, galego e espanhol. Com 

o objetivo de rebater a perceção de que na Galiza não faz falta estudar português, pois supostamente 

chegaria com o galego, é analisado o modelo de galego oficial ensinado no sistema educativo 

galego em comparação com a língua portuguesa. 

Este estudo contrastivo alicerça a ideia de que, o conhecimento da língua portuguesa, não 

apenas facilita a comunicação com a comunidade lusófona, mas também dá maior autonomia à 

língua galega face ao processo de espanholização deste idioma. 

O quinto capítulo debruça-se sobre as particularidades de ensinar atualmente PLE segundo os 

critérios que se tornam mais interessantes: o próprio modelo de português ensinado; a competência 

oral; a compreensão leitora; a produção escrita; a competência gramatical; a competência léxica; a 

competência pragmática; e a competência intercultural. 

No sexto capítulo é feita uma revisão às necessidades de formação dos docentes de português 

língua estrangeira, língua não materna e língua segunda. A análise é estruturada sob diferentes 
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focagens formativas. Nele, são avaliadas as possibilidades de uma formação lusófona para o ensino 

de PLE, assim como a formação segundo as diversas tradições académicas –galega, portuguesa, 

brasileira– e necessidades dos docentes, a partir das características concretas dos estudantes 

galegos. 

No sétimo capítulo é realizada uma análise sobre os materiais académicos existentes para o 

ensino de PLE nomeadamente métodos, manuais e materiais específicos aos que os docentes têm 

acesso e sobretudo utilizam, quer para a sua formação, quer para o processo de aprendizagem. A 

focagem lusófona aplicada nos manuais PLE e a atenção oferecida às necessidades específicas de 

cada formando também vai ser analisada neste capítulo, o mesmo que as ferramentas que os 

docentes têm a partir da internet. 

O oitavo capítulo centra-se na avaliação em PLE no contexto galego e tentará esclarecer as 

peculiaridades, particularidades e necessidades de uma avaliação específica, a partir do já 

determinado nos capítulos precedentes no que diz respeito à especificidade do ensino de PLE no 

contexto galego. 

A tese de doutoramento finaliza com as conclusões do trabalho e a bibliografia. Esta é 

diferenciada entre a bibliografia geral e os manuais e materiais analisados para a elaboração da 

investigação. O leitor terá que fazer alguma atenção para procurar as referências pois podem estar 

na bibliografia geral ou nas respectivas bibliografias de manuais de PLE produzidos em Portugal, 

no Brasil, para galegófonos e hispanófonos ou em gramáticas, dicionários e obras auxiliares de 

PLE. Isto pode levantar alguma demora na procura das referências, mas achamos que fica muito 

mais útil para uma pesquisa específica da bibliografia utilizada. 

O volume complementa-se com quatro anexos. No Anexo I: Legislação, são recompiladas as 

principais leis, reais decretos, ordes, resoluções e despachos que alicerçam a presença da língua 

portuguesa no sistema educativo galego.  

No Anexo II: Dossier de imprensa, é feito um levantamento rigoroso de todas as notícias que 

apareceram sobre o ensino da língua portuguesa nos principais meios de comunicação galegos, 

espanhóis e portugueses ao longo destes anos de intensa pesquisa sobre o tema. 

No Anexo III: Exames das provas de acesso à universidade, é feito o compêndio geral de todos 

os exames oficiais das provas de acesso à universidade na Galiza e, no caso da língua portuguesa, 

na Extremadura. Todas estas provas são analisadas no capítulo 8 desta tese de doutoramento. 
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No Anexo IV: A Lusofonia nos manuais de galego de ESO e Bacharelato, é feito o 

levantamento das unidades curriculares nos manuais utilizados para trabalhar a Lusofonia no 

ensino galego, ao abrigo da Lei Paz Andrade. 

Já no Anexo V: Encontros, Jornadas e Boletim da DPG, é compilado o conjunto dos cartazes 

de todos os encontros e jornadas realizados pela DPG ou pelo IC na Galiza ao longo destes anos, 

assim como o primeiro Boletim publicado pela DPG.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 Há um fito que marca o quadro referencial no que diz respeito ao ensino e aprendizagem das 

línguas estrangeiras no quadro europeu: o processo de integração na União Europeia. Assim, em 

1986, Portugal e Espanha, aderiram à Comunidade Europeia. Nessa altura começaram novas 

políticas em todos os âmbitos que tentaram deitar abaixo muros e construir pontes e não só 

metaforicamente. 

Neste novo contexto, a aprendizagem e o ensino de línguas estrangeiras adquire uma outra 

dimensão. Pretendia-se ultrapassar a palavra de ordem “viver de costas voltadas”, e os estados 

soberanos começaram a traçar novos pontos de união entre os povos
6
 e as línguas têm um papel 

fundamental.  

Para além da visão estatalista das relações peninsulares, no espaço transfronteiriço luso-

espanhol –não é do meu interesse nem capacidade poder analisar aqui a realidade nas relações 

transfronteiriças franco-espanholas– houve governos que aproveitaram as sinergias desta nova 

realidade política. É o caso das autoridades administrativas da região autónoma da Extremadura, 

onde houve uma política muito firme para potenciar esse conhecimento mútuo, a partir da Junta de 

Extremadura mas também das câmaras municipais, câmaras de comércio e outros organismos 

autonómicos.  

Esta aproximação não foi apenas linguística. É manifesto que desenvolveram uma política 

linguística para possibilitar que os cidadãos conhecessem português e que a língua portuguesa fosse 

uma ferramenta para melhorarem socialmente, pois a sua utilização seria uma mais-valia no seu 

                                                 
6 ˂http://www.igadi.org/artigos/galicia_y_norte_de_portugal_construyendo_europa.htm˃ 
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desenvolvimento humano, profissional e económico. Aliás, entre outras campanhas de marketing 

para a promoção da aprendizagem do português, uma das que se realizaram foi de grande impacto, 

com publicidade na internet, na televisão, nos jornais ou em cartazes publicitários, com a palavra 

de ordem: “Estudia portugués, te abrirá muchas puertas”. Hoje é possível constatar o sucesso dessa 

política linguística muito determinada: a Extremadura é hoje um referente nas relações bilaterais 

com Portugal, também no espaço educativo, com milhares de estudantes de português.  

Este trabalho apenas vai focar as questões linguísticas. Mesmo assim, é inevitável referenciar 

informações sobre economia, sociedade, cultura, história, etc. porque alguns tópicos reiterados do 

âmbito linguístico como “não sabem nada de português”, não podem ser levados a outras áreas 

como a economia, onde Portugal é um dos principais parceiros económicos da Galiza, onde a 

competitividade transfronteiriça é um tema de debate constante
7
, e onde existe uma presença 

humana portuguesa muito importante
8
. Portanto, não se devem transferir ou estender afirmações 

do tipo “viver de costas voltadas” para todas as áreas das relações galego-portuguesas, porque estão 

simplesmente desfocadas. 

A partir desta visão de umas relações complexas e diversificadas, cada área disciplinar precisa 

estabelecer o seu próprio quadro de investigação (cf. Santos Araújo, 2004; Medeiros, 2006). A 

análise do ensino da língua portuguesa na Galiza deve partir das potencialidades linguísticas 

existentes, pela proximidade com o português das duas línguas oficiais na Comunidade Autónoma 

da Galiza: galego e espanhol.  

O galego é língua própria e oficial da comunidade autónoma, presente no sistema educativo 

obrigatório, e partilha uma tradição literária muito importante e fundamental na formação nacional 

de galegos e portugueses. A partir destes traços históricos comuns, seria possível pensar que os 

cidadãos galegos têm um domínio efetivo da língua portuguesa e que as autoridades políticas e 

educativas promovem e apoiam esse conhecimento para que os galegos tivessem maiores 

                                                 
7 ˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/04/27/industria-automovil-elige-norte-portugal-

invertir-250-millones-solo-cuatro-anos/0003_201604G27P34991.htm ˃; 
˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/03/28/tercio-cluster-gallego-automocion-suelo-
portugues/0003_201603G28P23997.htm˃; ˂http://www.laregion.es/articulo/euro/galicia-norte-portugal-suma-
oportunidades/20150622125540551072.html ˃ 

8 ˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/09/07/galicia-recibe-diecinueve-extranjeros-dia-mitad-
diez-anos/0003_201509G7P6995.htm ˃ 
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oportunidades num mundo globalizado e competitivo. Antes pelo contrário, não é possível 

constatar este facto. Aliás, num território  de aproximadamente 2 800 000 habitantes, apenas há 

por volta de 3500 estudantes de língua portuguesa no território galego, com a soma de estudantes 

de básico, secundária, EOI, CLM, Instituto Camões, universidades, etc., segundo dados da 

Consellería de Educación
9
. 

Esta tese de doutoramento almeja construir uma análise sobre o ponto de situação geral do 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza, e, de modo mais secundário, um percurso 

pela presença do português em Espanha, pois é óbvio que não é possível dissociar, a realidade 

galega da espanhola a este respeito. Apesar de ser também possível uma visão bilateral da presença 

do português e espanhol nos respetivos estados, neste trabalho foi preferida uma análise da 

presença da língua portuguesa nos respetivos sistemas educativos das comunidades autónomas que 

configuram o Estado espanhol, porque a realidade autonómica espanhola assim o aconselha.  

Contudo, das quatro comunidades autónomas fronteiriças com Portugal –Galiza, Castela e 

Leão, Extremadura e Andaluzia– é na região autónoma da Extremadura a que até agora está a fazer 

um maior esforço nesta área. É por isso que vão ser constantes as comparações em relação à 

Extremadura em termos de políticas linguísticas e iniciativas transfronteiriças.  

Por conseguinte, um dos objetivos principais desta tese é analisar e explicar, tentar 

compreender, em definitivo, como, apesar das potencialidades históricas, linguísticas e culturais 

da Galiza na área do ensino e aprendizagem do português, estas vantagens não estão a ser 

aproveitadas no âmbito educativo, ao contrário do que se passa noutras esferas de interesse para o 

intercâmbio transfronteiriço, como pode ser o sector empresarial, o económico, o financeiro, os 

meios de comunicação, os meios de transporte ou as indústrias culturais
10

. 

Com esse objetivo geral, foi preciso analisar as razões que levaram a esta situação de baixa 

presença da língua portuguesa no sistema educativo galego e, consequentemente, ao fraco 

conhecimento da língua portuguesa na sociedade galega em geral, mesmo nas camadas mais cultas, 

mais jovens, com maior potencialidade económica ou nas elites culturais, normalmente as pessoas 

                                                 
9 ˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19285˃ 
10˂http://www.farodevigo.es/economia/2016/10/16/portugal-ofrece-fabricantes-coches-

asiaticos/1551977.html˃ e ˂http://www.farodevigo.es/economia/2016/10/16/salarios-50-bajos-galicia-
suelo/1551976.html˃ 
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que mais conhecimentos têm em línguas estrangeiras
11

. Esta falta de interesse político e social faz 

com que o ensino da língua portuguesa, em termos quantitativos e qualitativos, seja ainda hoje 

residual na Comunidade Autónoma Galega, o que não está em relação com a sua grande 

potencialidade. 

Para atingir esse objetivo principal, são tratados vários objetivos secundários, mas não por isso 

irrelevantes, antes pelo contrário, pois estão estreitamente interligados. A análise da situação 

glotopolítica é fundamental para compreender as condições que modulam a presença no sistema 

educativo galego do português. Num sistema plurilingue no qual as línguas estrangeiras se 

desenvolvem de acordo com a lei da oferta e da procura, é fundamental saber as razões pelas que 

é oferecida ou procurada a língua portuguesa; em que condições se oferece; e por quem e com quê 

objetivos é procurada.  

Outro objetivo desta tese de doutoramento é analisar a formação docente: como são e como se 

formaram os especialistas que lecionam português na Galiza, e se o seu contributo é importante 

para relacionar com o sucesso ou fracasso da presença da língua portuguesa no sistema educativo 

galego. 

O outro objetivo secundário é analisar de modo geral, mas não supérflua, os manuais e métodos 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza. Este ponto serve 

também para justificar, ou não, a especificidade académica do português nas salas de aula galegas; 

ou seja, estudar até que ponto as necessidades de docentes e formandos se refletem nos manuais de 

PLE e, na outra face da moeda, que oferecem as distintas obras de interesse para a expansão do 

português na Galiza.  

Consequentemente, tudo o exposto até aqui faz com que se possa caracterizar este trabalho 

como eclético: pela temática, pela metodologia e pelas fontes de informação. Sem se centrar apenas 

em questões de glotopolítica, formação de docentes e materiais de PLE, trata estes temas em detalhe 

para formar uma ideia de conjunto sobre a situação do PLE na Galiza. 

 

 

                                                 
11 Embora na Galiza existisse um forte fluxo emigratório para Portugal, especialmente na área de Lisboa, esta 

presença também não teve qualquer tipo de influência no conhecimento geral na Galiza da língua portuguesa. Sobre a 
emigração galega em Portugal vid. Pazos-Justo (2010). 
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1.2 ESTADO DA QUESTÃO  

 

As fronteiras no espaço ibérico resultam da existência de diferentes grupos humanos que 

construíram e constroem realidades políticas diferenciadas. A este respeito, acompanham-se as 

referências bibliográficas portuguesas de Orlando Ribeiro (1945) (1987), José Mattoso (2003) e 

Rui Ramos (2009), em oposição com certa visão mágica e idealizada das origens de Portugal, mas 

também em conflito com a teoria do acaso, muito instalada na historiografia e na mitologia 

simbólica e nacionalizada existente em Espanha, a respeito da existência do Estado português no 

contexto ibérico. 

 

 Numa época de proliferação de efémeras formas políticas, numa Península sem unidade, Portugal 

aparece como uma nação viável, capaz de resistir à unificação empreendida por um poderoso Estado vizinho e 

de, desenvolvendo um destino histórico em parte paralelo, não mais se confundir com ele. As recentes 

«interpretações» de conjunto da história de Espanha, de Américo Castro e Sánchez-Albornoz, retomando a tese 

ultrapassada do «acaso», nem têm em conta resultados importantes de historiadores portugueses sobre a génese 

do Condado Portugalense (Paulo Merêa, por exemplo, num estudozinho que é modelo de rigor e lucidez), nem 

«explicam», de modo nenhum, essa contradição do seu futuro: nenhuma luz nos vem das divagações, por vezes 

muito argutas, mas não raro emaranhadas, dos dois insignes historiadores espanhóis, que preferiram arredar o 

problema a reflectirem nele (Ribeiro, 1987: 21). 

 

No âmbito estatal constituído no espaço ibérico existe a República Portuguesa e o Reino de 

Espanha. Obvio propositadamente a situação não estatalizada de realidades nacionais como a 

galega, a basca e a catalã, assim como os status políticos de Gibraltar e Andorra ou o espaço 

ilegitimamente ocupado de Olivença. Já a nível linguístico e cultural a realidade é muito mais 

complexa e diversa, como é fácil perceber.  

A história destes dois estados não é o objeto de estudo deste trabalho, mas verifica-se que com 

a entrada na União Europeia dos dois estados ibéricos surgiu a possibilidade e a necessidade de um 

conhecimento mais aprofundado do outro, teoricamente o objetivo final do processo de integração 

europeu (Ríos, 1999). Por conseguinte, começou a existir nas últimas décadas um interesse das 

pessoas por conhecerem outras línguas, por motivações profissionais, académicas, sentimentais, 

etc. Também existe uma crescente preocupação das autoridades políticas, económicas e sociais 
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para que os cidadãos dominem outras línguas e tirem proveito individual e coletivo desse 

conhecimento. 

Pode-se afirmar que desde que começou o processo de integração político, económico e social 

europeu, a questão linguística é uma questão de primeira ordem. Surgem assim programas, 

projetos, iniciativas que potenciam o conhecimento de várias línguas por parte dos cidadãos 

europeus. É neste contexto de integração europeu que surge a partir do Conselho da Europa o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) no âmbito do projeto “Políticas 

Linguísticas para uma Europa Multilingue e Multicultural”, um título muito significativo das 

intenções que perseguem as diretivas políticas do projeto comum europeu.  

É a própria Comissão Europeia e o Conselho da Europa as instituições europeias responsáveis 

por muitas das políticas linguísticas europeias, que elaboram diretrizes, recomendações, iniciativas, 

portarias, etc. para sociedades plurilingues e pluriculturais no contexto de convergência 

supraestatal europeu. São também organismos europeus, através dos diferentes estados, os que se 

encarregam e responsabilizam de formar cidadãos europeus plurilingues, linguisticamente, mas 

também culturalmente. 

Assim, as transformações políticas, sociais e económicas, ajudadas pelos avanços 

tecnológicos, potenciadores dos intercâmbios humanos físicos ou cibernéticos, fizeram com que 

houvesse uma grande mudança cultural na perceção da necessidade de estudar línguas. Intercâmbio 

e contacto com outras línguas e culturas, com uma visão positiva da diversidade linguística e do 

conhecimento de outras realidades através do conhecimento linguístico. As novas tendências 

pedagógicas para o ensino de segundas línguas a partir dos anos 60 do século XX não podem ser 

desligadas ou descontextualizadas desta realidade. 

Por outro lado, na Galiza, muito frequentemente os debates sobre a língua portuguesa acabam 

por ser tratados sob o prisma das próprias controvérsias sobre a realidade linguística, cultural e 

política da língua galega. Como já é largamente conhecido, existe uma corrente social, 

relativamente reduzida, mas muito ativa, que sustém que galego e português são a mesma língua e 

que ensinar galego é ensinar português e que ensinar português é ensinar galego.  

Este trabalho não se vai centrar nesta discussão e vai ser deixado de lado o conceito filológico 
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de unidade linguística e também o denominado conflito ortográfico
12

. A razão para evitar o debate 

é que quando um estudante galego se inscreve num curso de português está à espera de um 

determinado modelo linguístico, oral e escrito, em regra geral, português padrão europeu. Neste 

sentido, o horizonte de expetativas dos formandos galegos sobre o modelo de língua que vão 

trabalhar é quase homogéneo, com independência da identidade nacional a que acredite pertencer 

–espanhola ou galega, com os diferentes graus de identificação–, e indiferente à língua que fale, 

também sem importar o nível de aprendizagem e âmbito de utilização. 

Este debate poderia ser menor, mas na Galiza a própria denominação da língua portuguesa 

como língua materna, língua ambiente, língua segunda ou língua estrangeira pode levantar dúvidas: 

 

Considerar o portugués como língua estranxeira é um grave problema de diagnóstico. A causa, a vantaxe de 

que o galego e o portugués compartan tronco linguístico estase convertendo nun obstáculo real para o 

achegamento da xuventude ao emprego da língua irmá, cando tiña que ser o contrario (Sáez Ponte, 2018: 28)  

 

Contudo, dever-se-ia diferenciar o debate nominalista do debate sobre a didática da língua 

portuguesa na Galiza. Por isso neste trabalho é escolhida a denominação “língua estrangeira” como 

a etiquetagem geralmente aceite para o caso do português na Galiza
13

: 

 

Língua estrangeira é uma outra língua em outra cultura de um outro país pela qual se desenvolve um 

interesse autônomo (particular) ou institucionalizado (escolar) em conhecê-la ou em aprender a usá-la (Almeida 

Filho, 2009: 11). 

 

Contudo, neste ponto sobre a didática do PLE na Galiza, a questão é muito mais complexa, 

pois no processo de ensino e aprendizagem podem ser combinados elementos didáticos de língua 

materna, língua segunda e língua estrangeira, como acontece, aliás, para o galego e o espanhol 

                                                 
12 Existe uma numerosíssima bibliografia sobre a denominada Questione della lingua, debate normativo ou 

guerra de grafias no caso galego. 
13 A questão terminológica não é uma questão menor, bem pelo contrário em situações sociolinguísticas como a 

galega. As obras terminológicas portuguesas não vão ao encontro das necessidades neste contexto por não 
reconhecerem situações linguísticas conflituosas. Por isso, são empregadas como principais referências terminológicas 
o Dicionario de Ensino e Aprendizaxe de Linguas (Palacios Martínez, 2009) e o Diccionari de Sociolingüística (Ruiz 
i San Pascual et al., 2001). 
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ensinados na Galiza, mas estas análises ultrapassam os objetivos deste trabalho. Porque neste 

contexto de proximidade, intercompreensão e comunicação, são conceitos que ficam muito 

restritos: 

 

A aprendizagem mais ou menos formal de línguas não maternas visa, geralmente, a comunicação entre 

falantes que não partilham a língua materna tendo, nesse contexto, uma função veicular ou de intercompreensão 

(Pinto, 2010a: 36). 

 

Outro aspeto importante que deve ser esclarecido é que a presença geral da língua portuguesa 

no Estado espanhol é pouco significativa. A explicação fundamental é que sempre foi construída 

uma política institucional para colocar o espanhol como uma língua de uso geral e exclusivo em 

todo o espaço territorial estatal, quando não peninsular, o que provocou, provoca e provocará, 

tensões entre as forças centralizadoras e os espaços onde há outras línguas, Catalunha, País Basco 

e a Galiza, nomeadamente. Por outro lado, e, ao mesmo tempo, o português nunca foi visto nem 

como uma língua necessária para o âmbito internacional, nem científico ou económico, âmbitos 

em que inglês, francês e agora alemão são preferenciais, sem poder deixar de referir que no plano 

mundial o espanhol, graças ao peso latino-americano, tem um papel de destaque, embora muitas 

vezes exagerado e sobredimensionado (Moreno Cabrera, 2014). 

Por isso é importante ligar a presença da língua portuguesa em Espanha ao próprio sistema 

educativo autonómico. Só assim é possível enquadrar o fenómeno de forte promoção da língua 

portuguesa na região autónoma da Extremadura e as tentativas que se têm desenvolvido na Galiza 

para que a língua portuguesa possa ser estudada nos centros de ensino. Outrossim, sem querer 

recuperar o velho debate de se veio antes o ovo ou a galinha, é fácil compreender que se a oferta 

de língua portuguesa não é geral e estável dentro do sistema educativo galego, dificilmente se pode 

promover, consolidar e angariar alunos para esta matéria. 

Para atingir os objetivos descritos para esta tese, foram estabelecidas como hipóteses de 

partida: 

A. A proximidade geográfica, linguística e cultural não significou ao longo do 

tempo uma presença real da língua portuguesa, como língua materna, língua de 

heranças, língua segunda ou língua estrangeira, no sistema educativo galego. 
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B. Os debates e estudos sobre a língua portuguesa na Galiza estiveram marcados 

pela questão da normativa da língua galega, mas sem, em geral, centrar as 

preocupações ou interesses no desenvolvimento pedagógico e didático da sua 

implementação nas aulas. 

C. O espaço apropriado para a análise da implementação no ensino da língua 

portuguesa em Espanha tem que ser encarado a partir de uma perpetiva 

autonómica, pois o balanço entre o sucesso e o fracasso deve ser determinado 

pelo empenhamento das respetivas autoridades autonómicas. Assim, é fulcral 

estabelecer um quadro comparativo entre a Extremadura e a Galiza. 

D. O âmbito político manteve uma retórica de afinidade nas relações com Portugal 

e, em menor medida com a Lusofonia, sem que isso tenha significado qualquer 

desenvolvimento na presença da língua portuguesa no sistema educativo.  

E. A formação dos docentes apresenta-se como deficitária, porque a formação 

universitária recebida nas universidades galegas não teve como objetivo 

adquirir ou atualizar conhecimentos para o ensino da língua portuguesa. 

F. Os materiais para os formandos e os docentes de língua portuguesa na Galiza 

são de difícil aplicação. Embora nos últimos tempos tenha aumentado o número 

de manuais, métodos e materiais especializados, a especificidade da situação 

sociolinguística e linguística dos estudantes galegos faz com que os docentes 

acabem por adaptar ou elaborar os seus próprios materiais. 

G. A avaliação das competências em língua portuguesa dos formandos galegos é 

um grande desafio, pois a compreensão e a capacidade comunicativa são altas, 

mesmo nos níveis de iniciação. 

H. A promulgação da Lei Valentín Paz Andrade poderá ser um novo quadro 

político-educativo que espevite novas políticas proativas de promoção da língua 

portuguesa no sistema educativo galego e, em geral, na sociedade galega. 
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1.3 ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

Nesta tese de doutoramento não se pretende analisar o processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação do PLE na Galiza como um problema, mas como um desafio. Este princípio concetual é 

pertinente do plano de vista académico e social. É por isso que este trabalho pretende preencher 

uma lacuna no espaço do ensino e da didática na Galiza. Com este objetivo estabelece-se um 

diálogo com os trabalhos académicos que já foram elaborados, com a experiência dos docentes e 

com a dos formandos. Acrescente-se que a maioria dos docentes de PLE já foram eles próprios 

estudantes de PLE, por isso a utilidade dos seus artigos teóricos seria muito alta. 

Esta sensação de lacuna é facilmente constatável na bibliografia produzida na Galiza ou por 

galegos no que diz respeito à presença do PLE no sistema educativo galego. Só nos últimos tempos 

se começaram a desenvolver trabalhos académicos teóricos sobre esta temática e, aliás, esta tese 

de doutoramento e a trajetória investigadora do autor são, de alguma maneira precursores 

(Fernández Carballido, 2010, 2011, 2012a, 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d 2015) sem esquecer 

outros artigos de interesse, entre os quais, Cupeiro Frade (1995), Gómez (1997), Pérez Rodríguez 

(1997), Rodríguez Fernández (2000, 2002, 2008) e Figueiras (2006),  Cortiças Leira & Ghanime 

(2014), Cortiças Leira & Fernández Carballido (2015) ou Fernández Carballido & Cortiças Leira 

(2015). 

Consequentemente, foi escolhida uma análise com afunilamento progressivo e comparatístico 

entre o contexto português, o espanhol e o galego, que é o alvo central nas nossas pesquisas, mas 

que não pode ser isolado nem do contexto linguístico do espaço da língua portuguesa, nem do 

espaço político espanhol em que é contextualizado. 

Identificar o objetivo principal desta tese de doutoramento parece simples: estudar o processo 

de ensino de ensino, aprendizagem e avaliação da língua portuguesa na Galiza. Ora bem, esta 

facilidade para conhecer o núcleo de estudo não deve ser confundida com os meios empregados e 

os obstáculos contornados para procurar o âmbito específico desta tese de doutoramento.  

Nesta conformidade, foi feito um esforço muito forte para não concentrar as análises e as 

reflexões na questão do modelo de galego empregados na Galiza, nem na sua dimensão 

glotopolítica –basicamente dividido entre se galego e português são a mesma língua ou se galego 

e português são línguas diferentes– nem na sua dimensão linguística –como deve ser escrito o 
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galego–. Com este objetivo delimitador, o âmbito de estudo foi analisado a partir das realidades 

políticas e linguísticas consolidadas no contexto galego. 

Para atingir os objetivos assinalados foram empregados vários meios: 

 A minha experiência formativa, em contextos nacionais e académicos 

diferentes. 

 A minha experiência profissional em realidades académicas diversas. 

 O meu contributo pessoal através da minha produção bibliográfica e como 

palestrante académico. 

 Na minha participação e empenhamento associativo, nomeadamente na DPG. 

 O contributo de colegas a partir de entrevistas, conversas, convívios, debates e 

palestras realizadas com numerosos docentes de PLE na Galiza. 

 O aproveitamento do trabalho e da experiência obtida a partir da DPG, a 

associação de docentes com maior empenhamento na presença do PLE na 

Galiza. 

 A compilação e seleção de bibliografia galega, espanhola, portuguesa, brasileira 

e de outros contextos que fossem de interesse para o enquadramento teórico e 

prático do PLE no contexto galego. 

 A recolha de dados numéricos e a elaboração de quadros estatísticos para 

identificar, demonstrar ou provar análises feitas no plano teórico. 

 

Por outro lado, nesta tese de doutoramento as fontes de estudo têm maior peso do que revisão 

bibliográfica. Entende-se por fontes de estudo todos os meios disponibilizados no processo de 

pesquisa e elaboração escrita da tese não compilados em artigos especializados ou obras de 

referência bibliográfica. Isto pode levantar problemas para a verificação de algumas das hipóteses, 

situações, análises e afirmações aqui expostas, mas também é muito mais limitador não recorrer a 

toda uma panóplia de recursos para alicerçar o trabalho desenvolvido para poder elaborar o ponto 

da situação da língua portuguesa no sistema educativo galego. 

Ao longo de todos estes anos de experiência didática e compromisso através da DPG foram 

acumuladas muitas vivências, partilhadas com outros muitos docentes, que são um pilar 

fundamental para as argumentações expostas e para as soluções aqui apresentadas. Isto é, embora 
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não se possa referenciar como bibliografia publicada, muitos dos temas tratados têm a sua valia 

científica pelos intercâmbios de opiniões em reuniões, cursos de formação, congressos, jornadas 

ou conversas informais entre docentes; entre docentes e autoridades académicas; entre docentes e 

estudantes; entre docentes e autoridades políticas e administrativas. Para além da própria 

experiência formativa, académica e docente, sobretudo no lecionamento das aulas e na de 

elaboração de materiais didáticos. 

Em relação ao exposto anteriormente, surge uma questão ética de relevância ao me apropriar 

de opiniões dadas em encontros, reuniões ou assembleias em âmbito profissional
14

. Logicamente 

não é possível relevar nomes ou instituições implicadas neste processo, mas também se tentou que 

esta informação fosse referendada com dados académicos elaborados a partir desses intercâmbios 

profissionais. Contudo, este trabalho não é um relatório de vivências de um docente. É um trabalho 

de investigação, mas não é possível pôr de lado todas essas experiências de profissionais e alunos 

e, por uma questão meramente academicista, ficar sem contributos importantes da autorreflexão 

sobre o nosso próprio trabalho e avançarmos contributivamente nas nossas técnicas de 

aprendizagem, ensino e avaliação. Fica, assim, enquadrado o papel das fontes não bibliográficas 

na elaboração desta tese de doutoramento. 

No que diz respeito às fontes bibliográficas, há que ligar a reduzida produção de estudos que 

ofereçam uma visão global sobre o ensino do português em Espanha à baixa presença da língua 

portuguesa no sistema educativo espanhol. Aliás, há territórios onde esta oferta educativa é nula 

ou anedótica. Por isso, é um facto considerar que a maior presença educativa, maior elaboração 

teórica. Contudo, nos últimos tempos existem tentativas para colmatar este défice na produção 

bibliográfica, geralmente de fácil acesso através da internet, sobre o ensino de PLE a falantes de 

espanhol em polos de pesquisa no Brasil e Portugal e em Espanha encontram-se os núcleos 

académicos em Extremadura, Salamanca e Galiza
15

. 

                                                 
14 O que o ilustre romanista Heinrich Lausberg na sua obra Lingüística Românica (Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1981) denomina “de viva voz”. 
15 A tradição teórica em PLE para falantes de espanhol caracteriza-se pelo seu isolamento dos polos produtivos, 

de facto são reduzidos os trabalhos colaborativos entre especialistas brasileiros, portugueses ou espanhóis.  
No caso do Estado espanhol, interpreta-se que os trabalhos realizados na Extremadura ou Galiza fazem referência 

ao contexto autonómico no ensino do português, ao contrário das publicações da Universidad de Salamanca, mais 
gerais e sem terem em foco o português no contexto de Castela e Leão. 
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O mesmo passa com os manuais e métodos de ensino de língua portuguesa. Isto é fácil de 

conferir quando se entra a qualquer livraria no centro das grandes cidades espanholas e nas 

prateleiras de ensino de LE reparamos que os livros de português são inexistentes ou no máximo 

reduzidos aos manuais obrigatórios nalguma das escolas oficiais de idiomas, se nessa cidade 

oferecer português. Até ao ponto de muitas vezes haver mais presença de manuais de línguas 

afastadas geograficamente, como o chinês. Constata-se assim, que a lei da oferta e da procura 

também funciona no mercado das línguas (Calvet, 2002), mesmo que geograficamente estejam tão 

próximas, como é o caso do português.  

Repare-se, por um lado constata-se que a promoção da língua no ensino faz com que a 

elaboração teórica também se incremente; por outro lado, a dimensão nacional, autonómica ou 

universitária faz com que os temas e interesses sejam muito díspares. Mercosul
16

, União Europeia, 

iniciativas autonómicas ou universitárias originaram que nos últimos tempos, dez ou quinze anos, 

a elaboração de trabalhos didáticos e teóricos se tenha desenvolvido acompanhando o incremento 

da procura do português, embora este número continue a ser modesto, como foi explicado em 

parágrafos precedentes. Neste sentido é possível falar plenamente em mercados das línguas com 

múltiplos fatores –económicos, políticos, culturais– e atores –editoriais, academias, docentes, 

governos, centros de certificação, etc.– o que faz com que no desenvolvimento teórico o interesse 

também esteja muito ligado à procura nesse mercado.  

A este respeito, repare-se simplesmente no forte investimento desenvolvido na promoção da 

língua espanhola no espaço lusófono em comparação com o importante desenvolvimento teórico e 

bibliográfico desta área, para além de recursos, embaixadas culturais, cursos, congressos, jornadas, 

etc. em tudo superior à presença e investimento do português no mundo hispânico
17

. É o que Del 

Valle (2007: 97-127) denominou “Español S.A.” em clara referência à ideia da língua espanhola 

como recurso e investimento económico no espaço da Lusofonia e especialmente no caso do Brasil. 

Metodologicamente, foi realizada uma revisão bibliográfica e documental geral a respeito do 

ensino de PLE para determinar características e dificuldades próprias do âmbito de estudo e para 

                                                 
16 Para uma visão sintética das políticas de divulgação e internacionalização da língua portuguesa no Mercosul 

vid. (Almeida Filho, 1995; Ferreira, 1996; Scaramucci, 2012; Cruz, 2013). 
17 Para uma visão específica sobre a investigação do PLE para falantes de espanhol veja-se o capítulo 1 da obra 

de Alonso Rey (2012). 
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analisar situações que fossem de interesse para o espaço concreto do tema. Consequentemente, a 

bibliografia documentada, trabalhada e assimilada é um quadro de referência para alicerçar, 

exemplifica e determinar tomadas de posição no que diz respeito a conceitos, princípios, métodos, 

procedimentos, parâmetros, etc. Por isso, a bibliografia referenciada cumpre os objetivos 

fundamentais de um texto académico: 

 

 Analisar os trabalhos elaborados por outros investigadores e recolher a tradição 

científica anterior. 

 Perceber o ponto da situação sobre a área académica analisada, com as 

deficiências que justificam a elaboração deste trabalho. 

 

Eis os principais focos bibliográficos desta tese de doutoramento:  

 

i. Análise da bibliografia galega sobre PLE. Pouco numerosa no que diz respeito 

ao PLE, e mais centrada na questão do debate normativo sobre o galego. 

Contudo, a partir da aprovação da Lei Paz Andrade, documenta-se maior 

interesse em trabalhos de mestrado ou artigos sobre o ensino do português nas 

três universidades galegas ou entre docentes que lecionam PLE na Galiza. 

ii. Análise da bibliografia espanhola sobre PLE. Podem-se identificar dois núcleos 

principais: o elaborado na área de estudos galego-portugueses da Facultad de 

Filología da Universidad de Salamanca e à volta da editora Luso-Española de 

Ediciones; e o núcleo desenvolvido na Extremadura, não apenas na Universidad 

de Extremadura, mas também por professores das EOI e a própria 

administração educativa da Junta de Extremadura. 

iii. Compilação e escolha de bibliografia portuguesa. O desenvolvemento de 

estudos teóricos em PLE nos últimos tempos em Portugal tem aumentado o 

interesse de editoras, professores universitários e, institucionalmente, de 

institutos académicos e organismos governamentais, especialmente o Instituto 

Camões.  

Neste foco foi preciso fazer um trabalho prévio de análise para circunscrever e 
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reduzir, ao máximo, as referências bibliográficas com o intuito de que a tese de 

doutoramento não passasse do panorâmico ao inabordável. Assim, são 

analisadas as principais referências bibliográficas em PLE e os trabalhos que 

tratam conteúdos sobre os falantes hispanófonos, um contingente 

importantíssimo, talvez o mais numeroso, dos aprendentes de PLE dentro e fora 

do espaço lusófono. 

iv. Pesquisa e seleção de bibliografia brasileira. Ao contrário da portuguesa, a 

bibliografia brasileira é difícil de encontrar nas bibliotecas portuguesas e 

galegas, embora a biblioteca da USC –a mais completa de todas as consultadas– 

tenha referências fundamentais na tradição de PLE no Brasil que não se podem 

requisitar em Portugal, o que também é significativo da desconexão que, em 

geral, existe na promoção do português entre os dois grandes polos da 

Lusofonia.  

Como é bem conhecido, hoje as nossas fontes de pesquisa bibliográfica estão 

na internet, consequentemente, a bibliografia que se possa achar sobre PLE no 

Brasil é muito numerosa. Porém, o trabalho não constitui uma compilação 

bibliográfica, pelo apenas se tiveram em consideração as referências teóricas 

fundamentais e as que tratam a situação do PLE em regiões hispanófonas ou 

para falantes de espanhol. 

v. Bibliografia de contraste. Neste grupo situam-se obras teóricas do espanhol para 

lusófonos, porque permitem uma leitura ao contrário das necessidades de PLE 

para hispanófonos, e resultaram muito produtivas, pois o desenvolvimento de 

ELE é maior, a grandes traços, que o de PLE.  

Também se recorreu a obras teóricas de inglês –em inglês ou sobre o inglês–, 

porque além de serem referentes para as áreas de PLE ou ELE, serviram como 

outro peso na balança sobre o que se passa em EFL e confrontá-lo com o caso 

do português.  

 

Foram também muito úteis as obras com uma abordagem complementar entre português e 

espanhol, especialmente produtivas as centradas no caso da promoção do português nos Estados 
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Unidos, onde muitos estudantes chegam ao português após terem frequentado aulas de espanhol, 

fenómeno que também se documenta noutros países da Europa.   

 

Não é preciso lembrar a importância de trabalhos de pesquisa teóricos e práticos sobre o ensino 

e aprendizagem de línguas estrangeiras, até ao ponto de hoje o QECR
18

 ser um referente em muitos 

aspetos da vida social e não só para especialistas. Falar hoje em A2 ou B1 é quase corriqueiro e foi 

incorporado ao dia a dia das pessoas e às instituições. Assim, é preciso pôr em destaque a 

transcendentalidade de pôr em diálogo os textos e as experiências já realizadas para, de uma 

maneira crítica, mas em positivo, poder avançar no desenvolvimento e melhora do âmbito de 

estudo.  

Com esse propósito, neste trabalho há um esforço para acompanhar ao longo do tempo a 

evolução da bibliografia sobre o PLE, não só no espaço galego –objeto deste trabalho–, mas noutras 

áreas geográficas –Espanha, Portugal e o Brasil, nomeadamente– como em diferentes linhas de 

interesse, dos processos de aprendizagem à lexicografia, análise de erros, didática da tradução, 

novas tecnologias no desenvolvimento académico ou acreditação de diplomas.  

Por isso, torna-se desalentador que, em vez de construir uma tradição nos estudos de PLE para 

galegófonos, hispanófonos, etc. ainda haja trabalhos de recente publicação que não citam qualquer 

outro trabalho de pesquisa da sua área de interesse, às vezes nem referenciam qualquer trabalho 

em português e continuam insistentemente a ter no trabalho teórico para outras línguas, 

nomeadamente ELE, como único referente. Mesmo com estas críticas construtivas sejam bem-

vindos trabalhos académicos como os de Álvarez Fonterosa (2016), Juncal Romero (2016), Álvarez 

Núñez (2017). Aliás, a questão linguística é tão importante que mesmo em trabalhos académicos 

de áreas como a economia as referências glotopolíticas ocupam capítulos fundamentais (p.ex. cf. 

Juncal Sampedro, 2012). 

Este trabalho pretende fazer esse diálogo com outras bibliografias de PLE e para o PLE, sem 

esquecer a bibliografia já clássica para o inglês ou espanhol, mas só quando a obra teórica do PLE 

não satisfaça as necessidades da investigação aqui desenvolvida, pois da mesma maneira que se 

                                                 
18 ˂https://www.youtube.com/watch?v=T8TT3XhkoRo˃ 
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devem adaptar materiais didáticos às nossas necessidades específicas, também se deve fazer o 

mesmo no plano teórico. Este trabalho, junto com outras pesquisas até à data desenvolvidas, 

pretende com empenhamento honesto fazer o seu contributo para criar e consolidar essa tradição 

nacional e internacional nos estudos de PLE. 

Este esforço para o desenvolvimento teórico em PLE é útil para docentes e futuros docentes 

se aproximarem a outras experiências que os ajudem no seu dia a dia, para os preparadores de 

manuais acertarem na elaboração dos materiais e, nesta tese de doutoramento especialmente, para 

os responsáveis educativos e linguísticos terem um conhecimento complementar que possibilite 

um maior compromisso administrativo e político no desenvolvimento do PLE na Galiza, com o 

objetivo de contribuir para uma cidadania mais formada e competente num mundo laboral e 

culturalmente aberto.  

Consequentemente, face a uma tese monográfica, segundo a terminologia utilizada por 

Umberto Eco (2010), faço própria a escolha arriscada de uma tese de doutoramento panorâmica, 

pela simples razão de que não são numerosos os estudos na Galiza ou em Espanha sobre PLE a 

partir de uma perspetiva alargada. As principais referências bibliográficas existentes no panorama 

galego, espanhol –ou para falantes de espanhol–, a partir da perspetiva hispana –aqui interpretada 

como qualquer estudo de países de língua espanhola–, lusófona –incluem-se aqui os estudos 

portugueses e brasileiros– preferem tratar temas específicos: a tese monográfica sobre avaliação, 

aquisição, didática, etc.  

Por conseguinte, é assumido o risco de maior vulnerabilidade, mas prefere-se pôr em destaque 

a necessidade de estudos gerais para alicerçar novas investigações monográficas sobre áreas de 

maior especialização, mesmo contemplar o desenvolvimento futuro de capítulos desta tese de 

doutoramento. Assumir esta tese de doutoramento como panorâmica não quer dizer que possa ser 

qualificada como intuicionista ou improvisado, antes pelo contrário, a experiência e a comprovação 

das várias tendências teóricas e práticas ao longo de vários anos de vida docente nas salas de aula 

de várias instituições académicas, com perfis de estudantes muito diferentes, fazem com que o grau 

de improvisação seja mínimo. 

Esta tese de doutoramento quer ser um trabalho analítico, crítico e construtivo sobre a situação 

geral do ensino do português na Galiza no sistema educativo galego: nos níveis da educação básica, 
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secundário, universitário e no ensino para adultos, especialmente nas Escolas Oficiais de Idiomas
19

. 

Esta análise de conjunto, que dá unidade à investigação ao longo destas páginas, do ponto de vista 

teórico, mas também prático, assim como as perspetivas de futuro e as propostas oferecidas que 

possam manter e melhorar o que de bom se tem feito até à altura, ou oferecer propostas em positivo 

para mudar situações menos felizes. Aliás, pode ser considerado como um trabalho de alguma 

ambição, sem querer cair no pretenciosismo, mas que deseja oferecer uma visão de conjunto e 

alargada sobre a situação atual do ensino da língua portuguesa na Galiza, somando trabalhos ou 

investigações prévias ou parciais. 

Porém, há alguma tendência no âmbito universitário para qualificar os trabalhos panorâmicos 

como mais “fáceis”. Discorda-se totalmente desta opinião, pois são empreendimentos alicerçadores 

verdadeiramente necessários, imprescindíveis, em que se baseiem futuras investigações e projetos 

educativos que desenvolvam aqueles aspetos que um produto panorâmico, pela própria natureza, 

não pode atingir. Ao mesmo tempo, é evidente que se podem estabelecer conexões mais específicas 

em áreas concretas como, por exemplo, o desenho de tarefas para as aulas de português no espaço 

galego ou as necessidades específicas dos galegos –galegófonos ou hispanófonos, bilingues ou 

multilingues– no processo de ensino, aprendizagem e avaliação da língua portuguesa.  

Assim, esta tese apresenta-se como uma interpretação educativa das necessidades, demandas 

e oportunidades da sociedade galega à volta do ensino do português. Uma análise geral do sistema 

educativo galego e de como se insere nele o ensino da língua portuguesa. Uma análise dos materiais 

educativos para conseguir esses objetivos. E uma investigação geral sobre as condições 

glotopolíticas e sociológicas dos alunos e dos docentes no processo de ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa na Galiza. É evidente que não é possível fazer referências a todas essas situações, 

mas tiveram-se em consideração algumas análises que foram de muito proveito e que ajudaram na 

elaboração desta tese de doutoramento, especialmente o trabalho de Palacios Martínez (1994), La 

enseñanza del inglés en España a debate. Perspectivas de profesores y alumnos.  

Afinal, este trabalho pretende ser um contributo em positivo para uma análise geral do 

momento atual do ensino do português na Galiza. Fazer contribuições para que o conhecimento da 

língua portuguesa seja alargado no ensino obrigatório e não obrigatório, e que, ao mesmo tempo, 

                                                 
19 ˂http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Oficial_de_Idiomas˃ 
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alicie para a renovação constante, sempre necessária, do âmbito do ensino de línguas.  

Justifica-se assim que esta tese de doutoramento vá dirigida de preferência a especialistas que 

trabalham sobre questões ligadas à didática da língua portuguesa, e, de modo especial, à didática 

do português para galegos e para espanhóis. Além dos docentes de português, pode ser de interesse 

para outros especialistas, quer do âmbito da linguística quer do âmbito político e social. Isto é, 

autoridades políticas ligadas à organização educativa, formadores, elaboradores de materiais 

didáticos e outros profissionais destas áreas. 

Embora o tema seja centrado nas realidades galega e espanhola, também pode ser de interesse 

para especialistas portugueses que queiram fazer uma aproximação à realidade educativa da língua 

portuguesa noutros espaços ibéricos. Na verdade, muitas vezes em Portugal projeta-se a língua 

portuguesa para outros espaços geográficos, sociais e políticos com as mesmas sensibilidades com 

que se faz para um público nacional português. Este é, por isso, um trabalho com espírito lusófilo, 

mas não sob uma perspetiva portuguesa. 

O primeiro patamar da investigação começou com a compilação e recolha de toda a 

bibliografia de que dispunha sobre o tema. Como a questão já era do meu interesse desde a minha 

primeira formação académica, recuperei trabalhos que já tinha selecionado ao longo do curso de 

Filologia Portuguesa e durante a breve mas intensa carreira profissional, assim como as 

bibliografias utilizadas durante o mestrado que realizei em PLE, PL2 e PLNM na Universidade do 

Minho e especialmente na Dissertação de Mestrado dirigida pelo Professor Doutor Álvaro Iriarte 

Sanromán. 

No início partia-se da ideia de que a bibliografia não seria muita, mas deparou-se em que havia 

muitas mais publicações daquilo que se podia imaginar. Também foram achadas inúmeras 

informações, relatórios, dados e notícias nem sempre em publicação formal, mas de grande 

interesse, em sites de docentes, congressos, bibliotecas, blogues, bate-papos, fóruns, etc. 

constatando que as fronteiras também são barreiras ao fluxo de ideias no espaço académico.  

Contudo, mesmo com a ajuda da internet, a questão bibliográfica foi uma das maiores 

dificuldades a que me defrontei e a que foram dedicadas inúmeras horas, esforço –também 

económico– em conseguir obras de difícil acesso na Galiza. Os problemas para compilar livros, 

teses, dissertações ou artigos foram inúmeros. Estes esforços são representativos do estado de 

dispersão em que se situa o ensino e a projeção internacional da língua portuguesa.  
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 Em primeiro lugar, não existe a suficiente transmissão de conhecimentos entre 

o Brasil e Portugal. Consequentemente as publicações, projetos e análises 

acabam por ficar nos respetivos espaços nacionais brasileiro e português. Uma 

instituição pública como o Instituto Camões poderia resolver esta situação, já 

que poderia funcionar como ponto de encontro. Porém, no seu site a atenção 

dedicada à bibliografia sobre PLE é reduzida e sempre com uma perspetiva 

portuguesa, deixando de fora todos os trabalhos que aqui são analisados do 

Brasil e de outros países lusófonos, e que, em regra geral, têm uma excelente 

qualidade, mesmo que não fossem utilizados finalmente nesta tese. O mesmo 

acontece no âmbito brasileiro em relação à produção académica portuguesa
20

. 

 Em segundo lugar, como já foi referido, na Galiza as publicações sobre o 

português são frequentemente focadas a partir de uma perspetiva 

exclusivamente glotopolítica, sociolinguística, filológica ou literária, que para 

as necessidades desta tese de doutoramento não eram muito úteis, por me 

afastarem do núcleo central do trabalho.  

 

Sobre esta questão bibliográfica, é preciso pôr em destaque a grande ajuda que representa 

internet para obter bibliografia que, de outro modo, seria impossível conseguir. Assim como o 

trabalho da editora portuguesa Lidel, da brasileira Pontes, da espanhola Luso-Espanhola de 

Ediciones e da galega Através Editora na difusão de materiais práticos e teóricos sobre PLE.  

Através de todos estes meios consegui elaborar uma bibliografia muito interessante e 

heterogénea, em que se misturam trabalhos e artigos dos principais especialistas de Portugal, do 

Brasil, de Espanha e da Galiza. Eis a razão para elaborar uma ampla bibliografia sobre o âmbito 

do ensino e da didática do português na Galiza, que fosse de utilidade para a realização da tese, 

mas que também possa servir de ponto de partida para novas investigações, próprias ou de outrem, 

                                                 
20 O mesmo isolamento que se traça no mundo académico teórico também se constata no produção dos materiais 

didáticos, embora existam exceções de equipas mistas (Osório & Meyer, 2008) ou congressos internacionais com 
presença dos vários polos da Lusofonia, como foi o Congresso da SIPLE celebrado em Santiago de Compostela em 
2016, primeira vez que um congresso da SIPLE era realizado fora do Brasil. Uma tendência, a das equipas mistas e as 
relações académicas dentro das várias áreas de PLE que parece vão marcar os tempos para o futuro. A este respeito, 
seria muito interesante dispormos de trabalhos que tentem traçar as influências teóricas e didáticas com uma perspetiva 
Lusófona. 
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pois constatou-se a dificuldade em coordenar ideias surgidas da experiência docente com a 

formação académica universitária.  

Torna-se surpreendente esta situação lacunar na bibliografia especializada em PLE, que 

poderia ser de ajuda na formação dos futuros docentes de PLE. Pois também não há, normalmente, 

uma abordagem académica nos cursos universitários da pedagogia e da didática de PLE. Uma 

queixa muito frequente entre docentes ou futuros docentes de PLE, quando a principal ou única 

saída profissional dos licenciados em filologia portuguesa é a docência. 

Em definitivo, concluindo a citação que dá início a esta introdução, ao longo de todas as 

páginas desta tese de doutoramento há um esforço especial para que o trabalho possa ser útil, atual 

e de interesse a outros colegas na mesma situação ou especialistas no mesmo âmbito de estudos, 

mas com o compromisso de que, parafraseando Umberto Eco (2010), a imagem que dou do 

fenómeno seja à medida da situação real e não à medida dos meus desejos. 
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2. GLOTOPOLÍTICA E ENSINO DO PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

Sendo a cultura linguística o resultado de factores históricos, sociais, 

culturais, educacionais e religiosos próprios de uma comunidade, ela varia 

de comunidade e, com ela, varia também a política linguística (Pinto, 

2010a: 18). 

 

Neste capítulo vai ser analisado o contexto sociopolítico da Galiza em que se insere o ensino 

da língua portuguesa. É preciso ter uma visão de conjunto pormenorizada para podermos identificar 

as causas que até à data impediram uma aposta institucional plena pela implantação da língua 

portuguesa no sistema educativo galego e, por extensão, na sociedade galega e os motivos pelos 

quais nos últimos tempos, especialmente a partir da aprovação pelo Parlamento galego da Lei 

1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía 

conhecida como Lei Valentín Paz Andrade, se abrem novas perspetivas para a presença da língua 

portuguesa na Galiza, nomeadamente no sistema educativo. 

Pela minha formação sociolinguística, matéria muito importante em contextos de diversidade 

social de línguas, é pertinente introduzir uma perspetiva glotopolítica aos estudos de PLE, pouco 

frequente no âmbito bibliográfico português ou brasileiro. Por outro lado, é empregado nesta tese 

de doutoramento o conceito de glotopolítica como sinónimo de política linguística (Ruiz i San 

Pascual, 2001: s.v. glotopolítica).  

Embora na tradição portuguesa não se empregue frequentemente, a introdução do conceito de 

glotopolítica pode evitar alguma confusão com política da língua, planificação linguística, 

ecoidiomática, ecolinguística ou ecossociolinguística, termos mais empregados em contextos 

sociolinguísticos como o catalão, o galego ou o basco, e que não permitem tanta liberdade 

concetual sobre questões que não são simplesmente de carácter político, stricto sensu. Só apenas, 

como mostra dos diferentes âmbitos glotopolíticos aqui tratados, enquanto a oficialidade das 

línguas é um tema público na Galiza desde há um século, com as Irmandades da Fala, em Portugal: 
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Só em 2001 o português passou a ser oficialmente a língua oficial de Portugal. Por isso, para conhecer a 

política linguística de um Estado importa conhecer também, para além da planificação explícita, a sua política 

estrutural implícita, latente (Pinto, 2010a: 14). 

 

Uma das ideias força ou razões mais frequentes que justificou a falta de interesse da 

administração autonómica na implantação da língua portuguesa é que não era necessário o estudo 

do português, por terem os cidadãos galegos conhecimentos de língua galega que seriam 

complementares na sua comunicação com a comunidade lusófona. Uma análise rigorosa, como a 

que se faz nesta tese de doutoramento, da realidade linguística galega e, sobretudo, da padronização 

do standard galego oficial, demonstrarão que esta afirmação é inexata, quando não errada.  

Por último, também serão introduzidas analises à abordagem didática dos estereótipos e 

preconceitos sobre a realidade portuguesa e, por extensão, lusófona, que também se tornam muitas 

vezes num impedimento para promover a língua portuguesa entre alunos, pais, mães e os próprios 

docentes de outras áreas. 

 

2.1 A EUROPA DAS LÍNGUAS 

 

A integração europeia é definida em grande medida pelos conhecimentos linguísticos. É por 

isso que a União Europeia (UE), através das suas diretivas, recomenda o conhecimento de pelo 

menos duas línguas estrangeiras para além da materna. Numa Europa muito diversificada, cultural 

e linguisticamente, e com grandes fluxos migratórios a partir de meados do século XX e nestes 

anos do século XXI, existem situações de grande variedade multilinguística e inúmeras 

comunidades linguísticas num espaço geográfico relativamente pequeno como é o europeu (cf. 

Bodlore-Penlaez: 2017). 

Cada estado fez as suas próprias escolhas para potenciar o conhecimento de determinadas 

línguas por parte dos seus cidadãos, segundo a situação político-social e também segundo as 

próprias tradições linguísticas. Neste processo, o inglês transformou-se na língua franca, língua 

intereuropeia, quer das instituições, quer dos cidadãos, embora se tenha consolidado uma tríade 

institucional junto com o francês e o alemão. 
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Em qualquer dos casos, mesmo que se tenha especulado a respeito da situação do inglês na UE 

a partir do Brexit, é difícil imaginar que o inglês deixe de ser a principal língua em todos os âmbitos 

na União Europeia. Por isso, é pertinente analisar os resultados de conhecimento de segundas 

línguas estrangeiras do relatório da Comissão Europeia (2012) First European Survey on Language 

Competences21 para estudar as possibilidades de inserção do conhecimento da língua portuguesa 

como segunda língua estrangeira no Estado espanhol: 

 

Quadro 1: Segunda língua estrangeira – percentagem de alunos que atingem níveis 
ótimos por competências (skills) e sistema educativo 

Sistema 

educativo 
Língua 

Ler Ouvir Escrever 

Pré-A1 A B Pré-A1 A B Pré-A1 A B 

Bulgária Alemão 24 51 25 25 52 22 24 60 16 

Croácia Alemão 29 57 13 23 61 16 20 69 11 

Estónia Alemão 17 56 27 15 60 24 10 68 22 

Bélgica 

(flamenga) 
Inglês 2 18 80 1 12 87 0 27 72 

França Espanhol 18 68 14 19 71 10 24 68 8 

Bélgica 

(francófona)  
Alemão 14 62 24 13 59 28 4 66 29 

Bélgica 

(germanófona)  
Inglês 3 44 53 4 32 64 0 43 57 

Grécia Francês 35 54 10 37 52 11 49 35 16 

Malta Italiano 16 50 34 17 37 46 31 46 23 

Holanda Alemão 3 43 54 1 39 60 1 68 31 

Polónia Alemão 41 53 6 45 50 5 45 48 7 

Portugal Francês 20 66 14 25 64 11 32 60 8 

Eslovénia Alemão 21 57 23 12 60 28 9 72 19 

Espanha Francês 5 54 41 20 61 19 7 67 26 

Suécia Espanhol 24 69 7 37 60 3 45 52 2 

Inglaterra Francês 36 58 6 28 66 6 26 68 6 

 

                                                 
21 Comissão Europeia (2012). First European Survey on Language Competences. 

˂http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf˃ 
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Segundo os dados deste relatório há dois princípios que se consolidam no panorama linguístico 

europeu: 

1. Fortalecimento do inglês como primeira língua estrangeira no sistema 

educativo europeu. De facto, com exceção das comunidades não francófonas da 

Bélgica –flamengos e germanófonos– todos os outros sistemas educativos têm 

como primeira língua estrangeira o inglês, embora também se possa considerar 

que as comunidades não castelhanas do Estado espanhol têm como primeira 

língua estrangeira o espanhol. Todavia, isto não deveu ser considerado pela 

própria arquitetura jurídico-linguística espanhola. 

2. Constatação das grandes diferenças nas competências linguísticas entre os 

diferentes países da União Europeia. Comparem-se os casos de Malta e da 

Suécia, em que 82% da população domina o inglês, com a Inglaterra, em que 

apenas 9% de estudantes tem conhecimentos autónomos de francês.  

 

É colocado propositadamente o caso da Inglaterra, porque as autoridades políticas inglesas já 

têm refletido sobre o facto de os cidadãos ingleses não conhecerem mais línguas além da inglesa22. 

Hoje o inglês é a língua internacional, com função de língua franca, mas numa situação de forte 

transnacionalidade em todos os âmbitos, muitos empregos e o desempenho de diferentes 

responsabilidades exigem que muitos postos, mesmo de empresas, multinacionais e outros 

organismos, acabem por ser ocupados por pessoas que dominam inglês, mas não só.  

Repare-se no caso de Portugal, país de reduzidas dimensões geográficas, populacionais, 

económicas e políticas tem altos representantes internacionais, por exemplo, António Guterres, ex-

Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e atual Secretário Geral da Organização 

das Nações Unidas, Durão Barroso, ex-Presidente da Comissão Europeia, Vítor Constâncio, Vice-

Presidente do Banco Central Europeu, Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo, etc. De facto, já 

ninguém coloca em questão o papel preponderante do inglês no âmbito internacional a todos os 

níveis, para além de algum resistencialismo histriónico23. 

                                                 
22 

˂http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140902_reino_unido_idioma_ingles_lenguajes_extranjeros_jp˃ 
23 Alguma imprensa sensacionalista europeia tem troçado com a falta de proficiência em inglês da chanceler 

alemã Angela Merkel e com a presunta tentativa teutónica de pôr a Europa a falar alemão. 
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Como se pode verificar, a eleição da segunda língua estrangeira vai ligada à tradição política 

e económica de cada estado e não a questões de vizinhança ou fronteiriças. Repare-se, por exemplo, 

o que se passa no caso da Estónia, que não elege russo, apesar –ou por isso mesmo– de todos os 

conflitos que há com a comunidade russófona. Algo de similar acontece com a comunidade 

linguística francófona da Bélgica. No caso de Portugal e Espanha é o francês a segunda língua 

estrangeira de preferência, apesar da boa sintonia entre os dois estados a partir da década de oitenta 

do século XX. 

 

2.2 POLÍTICA LINGUÍSTICA DO PORTUGUÊS 

 

Neste ponto, as análises centrar-se-ão na situação glotopolítica de Portugal, embora se façam 

comentários sobre o Brasil (cf. Cunha, 1970 e Castilho, 2005), em especial à sua área de influência 

e às políticas de promoção do português nos países fronteiriços da República Federativa do Brasil 

através do Mercosul (Ferreira, 1996; Masello, 2010; Pereira, 2011), com especial impacto na 

Argentina, no Uruguai e no Paraguai, e à adoção do espanhol como disciplina de ensino obrigatório 

no Brasil
24

.  

No que diz respeito à difusão da língua no estrangeiro por parte do Estado português, é preciso 

diferenciar as medidas políticas desenvolvidas pelo Estado Novo, quando os países que constituem 

hoje a CPLP formavam parte do conhecido como Ultramar português ou províncias ultramarinas, 

e em democracia, após o processo de independência desses territórios colonizados. Para centrar a 

questão, embora se possam fazer algumas referências históricas, deixa-se de lado o acontecido em 

política de língua durante o Salazarismo e o Marcelismo para centrar a análise a partir da chegada 

do regime democrático. 

Segundo o professor Paulo Feytor Pinto (2010a: 61-63), a política linguística em Portugal nas 

primeiras décadas do período democrático teve como características estruturais: a dispersão 

institucional da política de difusão da língua, instabilidade dos agentes de promoção e a separação 

educativa. Só é possível acrescentar que, ao longo deste início do século XXI, a política de 

                                                 
24 No ano 2005, foi promulgada a Lei 11.161, que estabeleu o espanhol como LE obrigatória no sistema educativo 

brasileiro, no contexto da integração regional do Mercosul. Porém, em 2016 foi derrogada esta Lei através da Medida 
Provisória 746 (Reformulação do Ensino Médio), pelo que foi paralisada a implementação da obrigatoriedade do 
ensino do espanhol nas escolas brasileiras. 
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promoção da língua portuguesa por parte do Estado português continua com estas mesmas três 

deficiências.  

No que diz respeito à dispersão institucional da política de difusão da língua, é especialmente 

ilustrativa na indefinição legislativa: 

 

A dispersão da política de difusão por nove instâncias legisladoras diferentes e a atribuição de competências 

a treze organismos de cinco ministérios distintos (Pinto, 2010a: 61). 

 

No referente à instabilidade dos agentes de promoção da língua, o autor verifica as constantes 

alterações no seu enquadramento: 

 

Paradigmático desta situação é o caso do actual Instituto Camões (IC) que durante o período em questão, 

com quatro designações diferentes, foi tutelado pelo ME25, pela SE26 da Cultura, novamente pelo ME, 

conjuntamente pelo MNE27 e pelo ME e, finalmente, só pelo MNE. Também a coordenação junto das missões 

diplomáticas do ensino do português no estrangeiro conheceu três enquadramentos legais distintos. Estas 

alterações tiveram efeitos na atribuição de competências, nomeadamente no que diz respeito à responsabilidade 

pelos diferentes níveis de ensino (Pinto, 2010a: 61). 

 

Para concluir, o professor Feytor Pinto, assinala a separação entre o ensino básico e o ensino 

secundário como o terceiro aspeto marcante da política de difusão da língua portuguesa 

internacionalmente: 

 

Esta tendência emergiu em 1982, no interior do ME, e tornou-se nítida em 1995. A partir daí, a difusão do 

português no estrangeiro através do ensino superior foi uma competência exclusiva do IC, dependente do MNE, 

enquanto o ensino básico e secundário ficou sob tutela exclusiva do ME (Pinto, 2010a: 61-62). 

 

                                                 
25 Ministério da Educação da República Portuguesa. 
26 Secretaria de Estado. 
27 Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa. 
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Este aspeto é reforçado por uma política linguística diferenciada para o espaço dos países de 

língua oficial portuguesa a partir do processo de independência, após o período revolucionário –

um esquema repetido em Timor Leste–, e os outros países: 

 

Nos acordos internacionais assinados ao longo das três décadas, também se verifica uma diferenciação entre 

os dois níveis de ensino: o ensino superior prevalece nos acordos firmados com países europeus, do Norte de 

África e do Médio Oriente e a difusão através do ensino básico e secundário concentra-se nos cinco países 

africanos de língua oficial portuguesa e nos países europeus com mais emigração portuguesa (Pinto, 2010a: 62). 

 

Assim, segundo Paulo Feytor Pinto: 

 

Portugal teve pois, por um lado, uma política de difusão centrada no ensino superior, coordenada pelo IC e 

dirigida a novos falantes, no cumprimento do artigo 9º da Constituição –«Assegurar o ensino e a valorização 

permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa» – , e, por outro, uma política 

centrada no ensino básico e secundário, coordenada por um núcleo do ME e dirigida a lusofalantes, no 

cumprimento do artigo 74º do texto constitucional –«Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua 

portuguesa e o acesso à cultura portuguesa28» (Pinto, 2010a: 62). 

                                                 
28 Artigo 9.º (Tarefas fundamentais do Estado) São tarefas fundamentais do Estado: a) Garantir a independência 

nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam; b) Garantir os direitos e 
liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de direito democrático; c) Defender a democracia 
política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais; d) 
Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação 
dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 
económicas e sociais; e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, 
preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território; f) Assegurar o ensino e a valorização 
permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa; g) Promover o desenvolvimento 
harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos 
dos Açores e da Madeira; h) Promover a igualdade entre homens e mulheres. 

Artigo 74.º (Ensino) 1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de 
acesso e êxito escolar. 2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado: a) Assegurar o ensino básico universal, 
obrigatório e gratuito; b) Criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar; c) Garantir 
a educação permanente e eliminar o analfabetismo; d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o 
acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística; e) Estabelecer 
progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino; f) Inserir as escolas nas comunidades que servem e 
estabelecer a interligação do ensino e das actividades económicas, sociais e culturais; g) Promover e apoiar o acesso 
dos cidadãos portadores de deficiência ao ensino e apoiar o ensino especial, quando necessário; h) Proteger e valorizar 
a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de 
oportunidades; i) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa; 
j) Assegurar aos filhos dos imigrantes apoio adequado para efectivação do direito ao ensino. 
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Sobre este ponto, em Portugal muitas vezes é focada a promoção da língua portuguesa no 

estrangeiro como uma forma de portugalidade ligada às comunidades lusodescendentes, 

portugueses em exclusiva, e não lusófonos, quer dizer, promover a língua para as comunidades 

portuguesas e não para as comunidades brasileiras, cabo-verdianas, etc. no exterior. No caso 

galego, mesmo sendo a comunidade portuguesa importante não tem qualquer impacto significativo 

na oferta ou procura da língua portuguesa no sistema educativo galego e na sociedade no geral. 

Porém, é preciso ter em consideração no estrangeiro esta cultura linguística portuguesa, e que, 

como sublinha Feytor Pinto (2010a: 18), quando a comunidade varia também o faz a sua política 

linguística29.  

Acrescente-se que estas alterações não podem ser analisadas de modo exógeno, sem conhecer 

a própria dinâmica endógena da comunidade, como aponta o ilustre filólogo Rodrigues Lapa, 

sempre atento e perspicaz às questões da língua, em artigo publicado no Jornal do Brasil, em 13 

de junho de 1957, sob o título eloquente de “Para uma boa compreensão entre portugueses e 

brasileiros”: 

 

Convirá aprofundar este ponto de vista, se desejamos evitar mal-entendidos. Por muito tempo vigorou um 

conceito depreciativo do brasileiro, que nos era fornecido pelo português enriquecido e boçal, que voltava à pátria, 

dando uma imagem grotesca das gentes di lá, nos costumes, no trajo, na linguagem. O conhecimento do Brasil 

foi-nos dado através dessa imagem grosseiramente deformada. O português sentiu nessa caricatura uma espécie 

de violação; e tendo da sua própria cultura uma ideia inteiriça e certamente errónea, não perdoou esse desvio dum 

padrão, que se habituara a considerar intangível. Daqui partiu toda uma série de incompreensões e confusões, que 

têm sido altamente nefastas para um e outro povo. O problema mais sério é o da língua. 

Ao português custa ainda a acreditar que se esteja a processar no Brasil a formação de uma língua diferente. 

No Brasil criou-se mal-estar ainda pior, porque o linguajar corrente está já tão diferenciado do idioma escrito que 

parece serem duas línguas estranhas. Foi contra isso que protestou Mário de Andrade, que teve a simpática 

audácia de pôr os personagens dos seus livros a falar a linguagem impura de Macunaíma. Poderão reduzir-se 

estas antinomias fundamentais? O tempo responderá a estas interrogações; mas não cremos que forças de uma 

tradição cultural enfraquecida tenham poder para contrair a força de homens, que querem ser eles mesmos e ter 

uma expressão sua para traduzir o que lhe vai na alma (Lapa, 1983: 125). 

 

E visionária é também a sua perspetiva sobre a questão ortográfica: 

                                                 
29 ˂https://www.youtube.com/watch?v=mFVDPPYDv4Q˃ 
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O problema ortográfico é de secundária importância porque a ortografia é um elemento convencional; mas 

ainda aqui subsistem motivos de discórdia. Lemos em jornais cariocas que ainda há pouco um categorizado 

académico advogava a adopção do convénio ortográfico de 1945 segundo o qual o brasileiro passaria a escrever 

director, prémio, etc. surgiram protestos. Efectivamente o problema não se pôs com espírito de justiça. Ninguém 

em Portugal pronuncia o c etimológico de director. Sendo assim, por que não tomamos nós a iniciativa de 

suprimir esse parasita dispensável, obrigando um povo de 62 milhões a fazê-lo em benefício dum povo de 8 

milhões? É que existe em nós a consciência de que somos a velha matriz, donde se gorou a florente civilização 

brasileira; e deste preconceito tutelar nascem grandes males. Só a golpe de verdade, justiça, sinceridade e bom 

senso, esses velhos complexos desaparecerão. Fazemos bons votos para que tal suceda (Lapa, 1983: 125). 

 

2.3 A LUSOFONIA COMO CONSTRUÇÃO DE IDEOLOGIA LINGUÍSTICA 

 

A dimensão da Lusofonia usa-se habitualmente como chamariz no momento de angariar 

alunos para as aulas de PLE, pondo em destaque o espaço geográfico e demográfico: “o Português 

é uma língua internacional”, “uma língua oficial em oito países”, “uma língua com presença em 

quatro continentes”, “uma língua de 200 milhões de habitantes”, “uma língua que liga culturas 

diferentes”, “a terceira língua românica mais falada no mundo”, “a língua mais falada no 

hemisfério sul”, etc
30

. 

Por isso, esta secção tem como objetivo tentar construir uma reflexão geral sobre qual o peso 

real do conceito de Lusofonia nas aulas de PLE, bem como possíveis abordagens para alargar o 

espaço utilitário e simbólico que possibilite uma difusão complexa, mas não idealizada da língua 

portuguesa. Um conceito, o da Lusofonia, que também tem implicações nos materiais para a 

aprendizagem de PLE, mas pela sua complexidade, essa questão é tratada no capítulo sobre os 

materiais de PLE (cap. 6.2).  

 

Lusofonia 1. Qualidade de ser português, de falar português; o que é próprio da língua e cultura portuguesa. 

2. Comunidade formada pelos países e povos que têm o português como língua materna ou oficial. 3. Difusão da 

língua portuguesa no mundo (Casteleiro, 2001: s.v. lusofonia). 

 

Eis as definições do verbete Lusofonia no Dicionário da língua portuguesa contemporânea 

                                                 
30 ˂http://ibcmexico.mx/aprende_portugues.html˃ 
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da Academia das Ciências de Lisboa. Apresenta-se normalmente a Lusofonia como “um 

continente imaterial disperso por vários continentes” (Cristóvão 2008: 29), e neste espaço “cabem 

todos os lusófonos, isto é, os que usam a língua portuguesa, independentemente do lugar” 

(Cristóvão, 2008: 26). 

Neste capítulo defende-se a ideia da Lusofonia como elaboração teórica que emana de uma 

determinada conceção ideológica da língua e que guarda analogia com outras formulações 

semelhantes como Francofonia, Anglofonia ou Hispanofonia. Ou seja, espaços geográficos, 

culturais, económicos e sociais que utilizam, em diferentes graus, uma mesma língua; mas também 

com características próprias e, sobretudo, com uma tensão à volta do conceito, das implicações, da 

imagologia. Para este trabalho, a questão mais interessante é a relevância que tem para a expansão 

da língua portuguesa no sistema educativo galego. 

Contudo, embora as realidades e as motivações de cada uma destas fonias sejam diferentes,  

falarmos, ouvirmos ou lermos temas relacionados com a Francofonia, o âmbito hispano ou a 

Commonwealth
31

 é para o conjunto das sociedades internacionais algo mais do que habitual, ainda 

que muitas vezes estes conceitos, no seu tratamento informativo e mesmo académico, sejam 

quantificados e analisados quase exclusivamente em termos de grandeza ou importância de uma 

língua.  

Pode-se constatar esta situação nos numerosíssimos artigos jornalísticos, artigos de opinião, 

entrevistas, reportagens, que se dedicam nos meios de comunicação portugueses e internacionais 

ao tema da expansão do português, do alemão, do inglês ou do espanhol; do retrocesso do francês 

como língua estrangeira; ou nas constantes polémicas sobre a institucionalização das diversas 

línguas europeias no seio da União Europeia e nos seus vários organismos. 

As línguas acabam por também serem analisadas segundo critérios diplomáticos, da presença 

em organismos internacionais –o português teria uma posição em destaque graças ao Brasil–; ao 

peso demográfico dentro da UE –aqui o português estaria por baixo de línguas não-estatais como 

os 11 milhões de falantes de catalão–; ou o argumento da “importância” no âmbito político, 

                                                 
31 Termos como anglofonia ou hispanofonia não são muito utilizados, quando comparados com Francofonia ou 

Lusofonia, carecem de tradição dentro do espaço linguístico internacional do inglês ou do espanhol, mas sim existe a 
ideia de partilhar de um espaço linguístico comum. Vid. (Del Valle 2007: 37) para a divisão entre hispanofonia como 
“un código comunicativo compartido” ou como “ideología lingüística”. 
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científico e económico. É por isso que, recentemente, foram escolhidas inglês, francês e alemão 

como as únicas línguas das patentes europeias, para desgosto dos estados que representam outras 

línguas
32

. 

No entanto, também se produzem debates muito complexos dentro dos próprios espaços 

linguísticos supostamente idênticos ou que partilham, na teoria, uma mesma língua ou cultura. De 

acordo com uma perspetiva galega, de dobradiça entre o mundo hispano e luso, no espaço lusófono 

existem debates que já foram ultrapassados noutros âmbitos linguísticos, como o do espanhol, onde 

uma instituição espanhola como o Instituto Cervantes tem um peso enorme –também económico, 

com um orçamento de 115 milhões de euros em 2016
33

–, cujo protagonismo é distribuído e 

descentralizado –processo conflituoso e sempre contraditório, evidentemente– a outros países de 

latino-américa, México e Argentina principalmente: 

 

Apesar da dificuldade em encontrar-se uma relação directa entre o número de falantes de uma língua e as 

atitudes de uma comunidade perante essa língua, a sobrevalorização do número de falantes é recorrente em muitas 

outras comunidades linguísticas.  

[...] Para sintetizar esta perspectiva era constantemente utilizada a frase do proclamador do Quinto Império 

pagão, Fernando Pessoa, aliás Bernardo Soares, «a minha pátria é a língua portuguesa». 

É, pois, evidente, que de acordo com a cultura linguística dominante durante as primeiras décadas da 

democracia portuguesa, os valores e os princípios inerentes à língua portuguesa eram os valores e os princípios 

da cultura portuguesa, dos portugueses. Era, por isso, geralmente considerado que só os portugueses falam bem 

português apesar de um suposto risco crescente de abastardamento linguístico, em grande parte devido a uma 

influência brasileira negativa. Se é verdade que a dimensão internacional da língua era reconhecida e enaltecida, 

não é menos verdade que os portugueses tinham dificuldade em aceitar a intervenção de outros nas decisões 

acerca da língua que consideram primordialmente sua. A identificação da língua portuguesa com Portugal é nítida 

na centralidade dada a Camões na promoção tanto da língua portuguesa como da nação portuguesa. Camões, o 

símbolo, além de identificar a língua só com a cultura portuguesa, realça a historicidade e o carácter épico do 

                                                 
32 O conhecido como Acordo de Londres teve repercussões no plano das estratégias político-culturais de vários 

países. Também na Assembleia da República Portuguesa 
˂http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%C3%A9rie+A&tp=A&Numero=45&Legisla
tura=XI&SessaoLegislativa=2&Data=2010-12-04&Paginas=20-
23&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=Substitui%C3%A7ao+do+texto+apresentado&Suplemento=.&PagActual=
0&pagFinalDiarioSupl=&idpag=534929&idint=&idact=˃ 

33 ˂http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2015/noticias/presupuesto_instituto_2016.htm˃ 
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português. Tal como o dia de Camões é o dia de Portugal, o português, língua de Camões é a língua de Portugal 

(Pinto, 2010a: 22-23). 

 

Talvez o caso da Lusofonia tenha maiores semelhanças com a Francofonia, mas França possui 

um poder económico que Portugal não tem
34

, aliás, existe uma maior identificação da França como 

referência internacional da Francofonia, o que não ocorre no espaço lusófono, pois Portugal e o 

Brasil competem muitas vezes, mesmo nas instituições internacionais, pelo mesmo espaço.  

 

A Constituição democrática, tal como foi aprovada em 1976, um ano após o fim do império colonial, se não 

considerarmos Macau, foi o primeiro texto constitucional português a referir uma língua, a língua portuguesa, ao 

inscrever como princípio fundamental das relações internacionais de Portugal a manutenção de «laços 

privilegiados de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa» (artigo 7º). Durante a década 

seguinte, para designar o conjunto destes países ou a sua partilha da língua comum começou a ser utilizado o 

termo «lusofonia», quase exclusivamente utilizado por portugueses e muito conotado com a centralidade que os 

portugueses conferem a si próprio em tudo o que diga respeito à língua portuguesa. Aliás, de acordo com a cultura 

dominante, uma vez perdido o império territorial, a afirmação universal do país passava incontornavelmente pela 

afirmação da língua dos portugueses. A dificuldade de os portugueses partilharem com os outros lusofalantes 

decisões acerca da língua foi evidente na quase secular incapacidade de reunificação ortográfica (Pinto,  2010a: 

91-92). 

 

Esta falta de entendimento tem repercussões negativas para identificar a Lusofonia como um 

espaço real, mesmo que seja um argumento muito empregado na promoção e publicidade da língua 

portuguesa, que se deve enquadrar na competência entre línguas europeias supraestatais –inglês, 

espanhol, alemão e francês–: 

 

A maior parte das normas que constituíram a planificação do prestígio de línguas em Portugal, durante três 

décadas em análise, foram normas que promoveram o prestígio da língua portuguesa através da formalização de 

mecanismos de cooperação com os outros países de língua oficial portuguesa. Entre 1974 e 2004, ficaram 

incumbidos de cooperar com estes países, organismos públicos de todos os sectores de actividade e todos os 

níveis da administração. 

                                                 
34 De facto, há países dos PALOP que utilizam como moeda o franco africano ou estão, ao mesmo tempo, dentro 

da francofonia ou da Commonwealth, por uma questão de puro pragmatismo geopolítico ou económico. Um 
pragmatismo muitas vezes atacado em Portugal, mas sem apresentar alternativas, para além do simbólico. 
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Neste contexto, emergiu, durante a década de 1980, o termo «Lusofonia» para designar os países tidos como 

culturalmente unidos pela língua portuguesa, considerada fundamento das respectivas identidades nacionais. A 

promoção da língua, segundo a legislação analisada e em total consonância com a cultura linguística 

predominante, assentava em dois princípios: que o português é a língua da nação portuguesa e que é uma língua 

com um espírito civilizacional universalista. A afirmação da dimensão internacional da língua portuguesa 

concretizou-se ainda na criação de regimes especiais de admissão de estudantes lusófonos em cursos superiores 

e de formação profissional, a aprovação de estudos superiores sobre países lusófonos, na emissão de programas 

destinados a telespectadores lusófonos [...] (Pinto, 2010a: 76). 

 

No espaço da Lusofonia há vários desencontros que põem em causa o seu próprio 

reconhecimento e a funcionalidade no plano internacional das políticas linguísticas: 

 

 Algumas elites portuguesas continuam a fazer da língua portuguesa um símbolo 

de expansão, quando não de neocolonialismo. Um património que lhes pertence 

e do qual são os donos, os senhores e os patrões. Uma espécie de senhorio, no 

qual os outros partícipes são apenas inquilinos. 

 Os encontros e desencontros Portugal-Brasil podem acabar por ser exagerados 

nesta competência linguística internacional, mas também podem evidenciar as 

diferenças existentes. As confusões entre os objetivos do Instituto Internacional 

de Língua Portuguesa (IILP), do Instituto Camões (IC) e o projeto brasileiro do 

Instituto Machado de Assis (IMA) são uma amostra. 

 A questão do Acordo Ortográfico (AO) é um exemplo das dificuldades de 

harmonizar as representações, as legitimidades e os imaginários lusófonos35. 

 A ausência de um organismo interlusófono que possa harmonizar a 

terminologia, a linguagem científica ou os empréstimos, faz com que não haja 

                                                 
35 Embora já existam alguns trabalhos sobre estas questões, como o número especial “Lusofonia and Its Futures”, 

Portuguese Literary & Cultural Studies, n.º 25, João Cezar Rocha (Ed.) (2013), Massachusetts, Tagus, este debate 
precisaria maior aprofundamento, sobretudo sob a perspetiva dos que aplicam os conhecimentos às aulas de PLE. 

Por outro lado, as polémicas sobre o AO poderiam ser perfeitamente aproveitadas para uma análise sociológica 
sobre as representações da Lusofonia, da função das elites na construção de imagens que interligam as línguas e as 
sociedades, ao conceito de paternidade, propriedade, ou os preconceitos próprios e alheios sobre brasileiros, 
portugueses e africanos, direitos e apropriações sobre a língua, etc. 
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um referente comum, homogéneo e socialmente aceite para a harmonização da 

língua portuguesa entre os dois principais polos da Lusofonia. 

 Tensões e feridas ainda por sarar. Os processos históricos conflituosos precisam 

da passagem do tempo para serem ultrapassados pelos seus protagonistas36.  

O professor Alfredo Margarido (2000, 2007) refletiu sobre estas contradições e desencontros, 

que põem em causa o próprio reconhecimento e funcionalidade da Lusofonia: 

 

A diferença central entre a política determinada pelos PALOP, utilizadores da língua portuguesa, mas 

obrigados a considerar a existência de outras línguas nacionais, e a lusofonia, deriva do facto de esta considerar 

a língua portuguesa como uma criação do luso, habitante da Lusitânia que, desta maneira, provaria a superioridade 

dos seus herdeiros directos, os lusos, quer dizer, os portugueses. A língua deixaria assim de ser um instrumento 

capaz de ser utilizado por qualquer grupo ou mesmo indivíduo, pois seria não só a criação mas sobretudo a 

propriedade dos portugueses. Se partirmos, todavia, do princípio de que a língua pertence àqueles que a falam, 

regista-se uma profunda autonomia dos locutores de português. Se esperamos que a língua continue a expandir-

se, devemos em contrapartida refrear o instinto de dominação que continua a marcar a sociedade portuguesa. Do 

colonialismo político passar-se-ia ao colonialismo linguístico (Margarido, 2007: 3). 

 

Mesmo a partir de posições ideológicas muito distantes as conclusões podem ser similares: 

 

As grandes línguas europeias que se expandiram globalmente por via imperial e colonial [...] são 

inevitavelmente marcadas por uma certa tensão linguística, cultural e política entre o país que deu origem à língua 

e os países que a adoptaram como fruto da história. Para todas estas grandes línguas europeias, relembre-se, há 

mais falantes da língua nas antigas colónias do que no país que deu origem à língua (Machete & Vicente, 2010: 

33). 

 

A questão do número de falantes é sempre um argumento empregado na promoção em 

qualquer língua e é argumento fundamental na promoção internacional do português, mesmo de 

uma maneira transcendental para a nacionalidade portuguesa: 

                                                 
36 Por exemplo, ficaria dentro de alguma normalidade que a língua portuguesa não seja, por enquanto, 

considerada nacional em alguns destes países ou que possam surgir situações como o rejeitamento do escritor angolano 
Luandino Vieira ao Prémio Camões. Algo que seria difícil no espaço do inglês, francês ou espanhol, pois este tipo de 
prémios são entendidos nesses espaços linguísticos-políticos e culturais como sendo um reconhecimento a uma língua 
e não de um país. 
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Estabelecendo uma ponte entre o que fomos e o que somos começamos a construir o nosso amanhã, 

derrubamos as barreiras impostas por medos que em nada contribuem à difusão da língua portuguesa, está nas 

nossas mão não nos acomodarmos ao presente, refugiando-nos na segurança que o passado nos traz, somos nós 

quem deve afiançar-se no futuro e fazer com que os cerca de 187 milhões de pessoas na América do Sul, 16 

milhões de africanos, 12 milhões de europeu, dois milhões na América do Norte e 330 mil na Ásia, sintam que a 

língua por eles falada não é apenas uma língua, é mais do que isso, é a nossa identidade cultural e nacional, é uma 

maneira de estar no mundo e que merece ser reconhecida e dignificada internacionalmente. [...] Temos que 

assumir plenamente a universalidade do português e não esquecer que, acima de tudo e, parafraseando a Pessoa, 

a nossa Pátria é a língua portuguesa (Soares, 2010: 34). 

 

Porém, é impossível para qualquer autor, académico ou responsável político –e a professora 

Filipa Soares é Coordenadora da Rede de Ensino de Português para Espanha e Andorra–, não 

constatar também as grandes dificuldades do discurso à volta da Lusofonia: 

 

Os acordos bilaterais assinados entre Portugal e o Brasil (veja-se a este propósito o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado a 22 de Abril 

de 2000) devem fomentar uma cooperação efectiva que promova realmente o conhecimento do respectivo 

património cultural através de uma língua que no é comum. Isto não implica uma política de reunificação 

linguística; antes pelo contrário, penso que não devemos descurar a valorização da diversidade da língua 

portuguesa, deve-se apenas criar uma nova política de gestão linguística que viabilizará a sua internacionalização. 

[...] Por outras palavras, existe um longo caminho a percorrer e o abandono superficial do conhecimento que 

temos um do outro contribuirá, sobremaneira, para uma melhor difusão da língua e cultura portuguesas e dos 

países lusófonos, em termos latos (Soares, 2010: 33). 

 

Assim, não é possível deixar de constatar a grande contradição entre a promoção da língua 

portuguesa no exterior, baseada na importância da Lusofonia, e a presença dessa realidade nos 

manuais de aprendizagem da língua portuguesa como língua estrangeira, segundo as análises e 

pesquisas realizadas para esta tese de doutoramento.  

Os manuais apresentam mapas a mostrarem os países onde a língua portuguesa é oficial, mas 

apenas como promoção do espaço geográfico e simbólico português, e sobretudo fazendo finca-pé 

na dimensão do número de falantes de português, especialmente a partir da ótica portuguesa, um 

país pequeno cuja projeção internacional se multiplica exponencialmente através da língua: 
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Tais desequilíbrios demográficos têm consequências nas questões da autoridade sobre a língua. Por 

exemplo, os países de origem procuram invocar essa suposta fonte de legitimidade para defender o que 

consideram ser a autenticidade ou pureza da língua, o que origina inevitáveis tensões (Machete & Vicente, 2010: 

33). 

 

Neste trabalho a Lusofonia não é interpretada como uma outra forma de colonialismo. Antes 

pelo contrário, seria o espaço onde todos os que falam português tivessem um lugar 

interdependente, porque uma língua, a língua portuguesa, não transmite apenas uma cultura, mas 

veicula várias culturas em diferentes direções. Ora bem, a nível académico –e não só– internacional 

há um reconhecimento geral da realidade lusófona. Ao contrário do que às vezes ocorre dentro do 

próprio espaço lusófono, a Lusofonia é um conceito já consolidado no âmbito linguístico mundial. 

 

[...] a Lusofonia é não só uma designação correcta veiculada por uma palavra, eufonicamente aceitável, 

como também uma realidade bem concreta, cuja existência não se pode negar (Cristóvão, 2005: 652). 

 

Dever-se-ia aproveitar a projeção da Lusofonia, sem fugir a debates, para promover a língua 

portuguesa internacionalmente, com o objetivo de que todas as pessoas interessadas na 

aprendizagem desta língua saibam quais as vantagens do seu esforço. 

De facto, a Lusofonia é apresentada como uma questão consubstancial à própria língua 

portuguesa: língua internacional, língua de quatro continentes, língua de mais de duzentos milhões 

de habitantes, etc. Assim, o multifacetado conceito da Lusofonia é aduzido como uma das 

principais razões para estudar português como língua estrangeira. A promoção da língua 

portuguesa no estrangeiro, sobretudo a partir de Portugal, está diretamente relacionada com o 

espaço lusófono. Às vezes, apresentado como mais um produto português, outras como algo de 

origem portuguesa e, em menos ocasiões, como uma complexa rede de relações de todo o tipo, que 

tem como fio condutor, a língua portuguesa.  

 

A maioria dos políticos sente a regular obrigação de aclamar a língua de Camões e de Pessoa, 

independentemente das acções empreendidas e do conhecimento sobre “a realidade concreta” da língua 

portuguesa no mundo (Machete & Vicente, 2010: 33). 
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Inércias que também se refletem nos manuais de PLE, embora se observe a evolução destes 

produtos educativos para o reflexo de uma realidade plural e diversa: um espaço lusófono plural 

que vá ao encontro das outras lusofonias: 

 

O meu país é um território de muitas nações. O idioma português é uma língua de uma dessas nações – um 

território cultural inventado por negros urbanizados, mestiços, indianos e brancos. 

Sendo minoritário e circunscrito às cidades, esse grupo ocupa lugares-chave nos destinos políticos e na 

definição daquilo que se entende por moçambicanidade. 

Esse é o Moçambique lusófono. Esse é o país que se senta nos fóruns que decidem sobre a lusofonia. Os 

outros moçambicanos das outras nações moçambicanas correm o risco de ficar de fora, afastados dos processos 

de decisão, excluídos da modernidade (Mia Couto, 2009: 187). 

 

Para a promoção da língua portuguesa entre a sociedade galega é preferível pensar que a 

Lusofonia não é uma outra forma de colonialismo. Antes pelo contrário, que é uma língua que liga 

diferentes realidades. Para isso seria preciso, eventualmente, apagar do dicionário a primeira 

aceção do verbete Lusofonia, para que todos possam formar parte e estar à vontade dentro dessa 

comunidade, como se descreve, aliás, no dicionário eletrónico brasileiro Houaiss: 

 

1 conjunto daqueles que falam o português como língua materna ou não. 

1.1 conjunto de países que têm o português como língua oficial ou dominante [A lusofonia abrange, além 

de Portugal, os países de colonização portuguesa, a saber: Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, São Tomé e Príncipe; abrange ainda as variedades faladas por parte da população de Goa, Damão e Macau 

na Ásia, e ainda a variedade do Timor na Oceania]. 

 

 

2.4 A LÍNGUA ESPANHOLA NO SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÊS 

 

Com a incorporação de Portugal e Espanha ao processo de construção europeu a partir da 

década de 80, iniciou-se um movimento de maior contacto e presença da língua portuguesa em 

Espanha e da língua espanhola em Portugal.  
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Em Portugal, a política linguística, ao longo das primeiras três décadas de regime democrático, foi 

profundamente influenciada por dois factores externos ao ambiente linguístico português: a adesão do país à 

actual União Europeia, em 1986, e o facto de a língua maioritária e oficial ser também língua oficial em outros 

países do mundo, seis até 2002 – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe 

– e sete com a restauração da independência de Timor-Leste (Pinto, 2010a: 90). 

 

E como mostra o professor Feytor Pinto: 

 

O espanhol, a terceira língua estrangeira mais falada pelos portugueses, era generalizadamente considerada 

uma língua que não era preciso aprender formalmente e cuja utilidade não era grande. Na realidade um terço dos 

portugueses que afirmavam falar espanhol não o consideravam uma língua útil. Esta atitude, no seio da UE, só 

era mais importante nos três países mais distantes de Espanha: Grécia, Suécia e Finlândia. No entanto, os 

portugueses hispanofalantes, depois dos franceses, estavam entre os europeus que mais consideravam falar 

espanhol bem e muito bem, embora o ensino formal do espanhol em Portugal nunca tenha verdadeiramente 

existido, ao longo de toda a história do país. [...] Só depois de 1974, foi possível estudar espanhol no ensino 

secundário e foram aprovados cursos superiores especializados em estudos espanhóis (Pinto, 2010a: 26-27). 

 

Esta situação de alta utilização e baixa consideração da sua utilidade é determinada pela 

perceção por parte dos falantes de serem línguas aparentadas. 

 

O espanhol, a única das quatro línguas [inglês, francês, alemão, espanhol] que não era geralmente estudada, 

mas muito utilizada para falar com amigos, era também a única língua em que a leitura no trabalho era um dos 

mais frequentes contextos de utilização. As línguas em que a leitura de livros, jornais ou revistas assumia um 

papel importante eram o inglês e o espanhol (Pinto, 2010a: 42). 

 

Este dado, sobre a altíssima presença de todo o tipo de publicações em espanhol em Portugal 

e a alta utilização do espanhol por parte de portugueses de todas as camadas sociais e em situações 

diversas, é muito marcante para os alunos galegos de PLE. Eles sentem que isso lhes impede que 

se desenvolvam em português, sobretudo quando se lançam a falar e a comunicação é travada pelo 

interlocutor português, que continua o processo comunicativo num espanhol muito mais proficiente 

do que o aprendente galego. Por outro lado, essa ideia de não considerar o espanhol uma língua 

útil, apesar da alta capacidade de comunicação, é transladável à perceção que os galegos têm do 

português. 
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 A segunda língua estrangeira institucionalmente estabelecida em ambos os sistemas 

educativos, para além do inglês como primeira língua estrangeira, é maioritariamente o francês, 

quer em Portugal quer em Espanha, apesar dos processos de integração regional. Talvez por uma 

questão de tradição, mais do que por razões económicas ou sociais, com exeção, talvez, da forte 

emigração portuguesa às regiões francófonas da Europa –França, Suíça, Luxemburgo e Bélgica– 

ou das comunidades bascas e catalãs divididas entre Espanha e França por causas políticas, o 

francês continua a ser a principal L2 nos sistemas educativos no espaço ibérico. Aliás, a língua 

francesa já há muito tempo que deixou de ser nos respetivos sistemas educativos, espanhol e 

português, a primeira língua estrangeira.  

Esta presença do francês como segunda língua estrangeira está a equilibrar-se, especialmente 

no sistema educativo português, por mor da implementação da língua espanhola em Portugal, 

enquanto que o francês se consolida como segunda língua estrangeira em Espanha, com exceção 

da região autónoma da Extremadura, onde a política linguística e educativa da Junta possibilitou 

que hoje seja o português a segunda língua estrangeira nesse território.  

Assim, segundo dados da Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal, a 

evolução do número de alunos estudantes de espanhol na primária e no secundário entre o ano 

académico 1991-1992 e 2011-2012 é substancial, de 35 alunos para 94.92437, com uma 

percentagem de crescimento em 2011-2012 de 9,25% a respeito do período 2010-2011. Segundo 

o citado relatório oficial, o mesmo se passa na evolução do número de professores no período 1997-

1998 / 2011-2012, de 28 professores, passou-se para 917, com uma percentagem de crescimento 

de 4,9% a respeito do período 2010-2011. E se no ano académico 1991-1992 havia apenas 3 escolas 

a lecionarem espanhol, já no período 2011-2012 eram 617. Aqui a percentagem de crescimento 

situa-se em 16,1%, a respeito do período 2010-2011. 

Esta presença do espanhol no sistema educativo português caracteriza-se pela sua 

homogeneidade, sem se limitar ao espaço concreto das zonas fronteiriças, ao contrário do que se 

passa como português em Espanha. 

 

                                                 
37 Todos estes dados, assim como as informações com que foram elaboradas os quadros, foram retirados do 

relatório da Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal (2012). La enseñanza de la lengua 
española en Portugal. Curso 2011/12. Escuelas Públicas de Enseñanza Básica y Enseñanza Secundaria. 
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Quadro 2: Língua espanhola no sistema educativo português (2011-2012) 

Região Escolas Professores Alunos 

Norte 239 340 36.198 

Centro 169 220 20.986 

Lisboa e Vale do Tejo 151 166 17.249 

Alentejo 71 106 10.366 

Algarve 60 85 10.125 

Total 690 917 94.924 

 

A distribuição do número de estudantes segundo os níveis de ensino também é positiva, quer 

na primária, quer no secundário. Isto leva a pensar que este crescimento, talvez já não de modo tão 

intenso, se vai manter nos próximos anos38. 

Quadro 3: Língua espanhola em Portugal por níveis de ensino (2011-2012) 

Região Total 
Ensino básico Ensino 

secundário Total 2º ciclo 3º ciclo 

Norte 36.198 26.565 47 26.518 9.633 

Centro 20.986 16.295 67 16.228 4.691 

Lisboa e Vale 

do Tejo 
17.249 12.669 7 12.662 4.580 

Alentejo 10.366 7.672 67 7.605 2.694 

Algarve 10.125 6.335 159 6.176 3.790 

Total 94.924 69.536 347 69.189 25.388 

 

Sem dúvida, esta procura do espanhol nos últimos anos em Portugal está ligada à abertura das 

fronteiras, à desaparecimento das alfândegas e à movimentação de pessoas e mercadorias dentro 

do espaço europeu, junto ao declínio do francês como língua internacional. Atualmente, a ligação 

económica entre os dois estados ibéricos é muito forte; Espanha é um dos principais destinos das 

                                                 
38 Segundo opiniões de colegas de profissão portugueses, o crescimento do espanhol no sistema público de 

ensino português poderia ter sido maior se não fosse a situação de muitos docentes de francês que ficam sem alunos 
pela mudança de tendência na procura da língua francesa por outras línguas. Algo de semelhante se passa no sistema 
educativo espanhol, onde a antiga situação do francês como segunda (ou primeira) língua estrangeira no ensino está a 
dar passagem a outras línguas, como o português ou o alemão, mas com a conseguinte problemática da colocação dos 
docentes de francês.  
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exportações portuguesas e Portugal das espanholas. Já no caso da Galiza, Portugal é o principal 

parceiro económico galego. Aliás, a maioria dos emigrantes que vivem e trabalham na Galiza são 

portugueses
39

, sem contar os trabalhadores portugueses que passam a fronteira a diário ou por 

empreitadas sazonais40. 

Como é evidente, as línguas estão muito ligadas aos processos de crescimento e expansão dos 

países onde essa língua seja utilizada. Lembre-se que no momento em que está a ser redigido este 

trabalho, de profunda crise económica e social, o crescimento na procura de aulas de alemão é 

espetacular, pelo menos em Espanha, onde as declarações de Angela Merkel de que a Alemanha 

precisava de 100.000 engenheiros, espanhóis de preferência, provocou que as inscrições nos cursos 

de alemão tivessem vindo a registar crescimentos inacreditáveis há pouco tempo. 

 

O maior sucesso da política de aprendizagem de línguas verificou-se na aprendizagem de línguas 

estrangeiras, todas elas europeias, tendo em vista a promoção da intercompreensão.  

[...] O impacto desta política nas práticas dos portugueses foi, no entanto, desigual se considerarmos 

individualmente cada uma das quatro línguas em questão. Com efeito, a preponderância do francês e do inglês 

na estrutura curricular pós-5ºano, durante os trinta anos em análise, aliada à obrigatoriedade de duas línguas 

estrangeiras, parece ter tido um efeito directo no facto de aquelas duas línguas serem, no final deste período, as 

mais utilizadas pelos portugueses como língua de intercompreensão, situação pouco comum nos restantes países 

da UE. O mesmo efeito não se verificou no caso do alemão e do espanhol. Se o alemão, após 150 anos de presença 

nos planos de estudo e mais de 20 anos disponível a partir do 5º ano, não tinha um número significativo de falantes 

entre os portugueses e muitos deles diziam tê-lo aprendido enquanto emigrados na Alemanha, já com o espanhol 

observa-se uma situação algo oposta. Apesar de não ter feito parte da estrutura curricular durante quase todo o 

período em análise, tal como não fizera nos séculos anteriores, e apesar de os portugueses não o considerarem 

uma língua útil, a verdade é que era a terceira língua estrangeira mais utilizada pelos portugueses, com o dobro 

de falantes do alemão (Pinto, 2010a: 86-87). 

                                                 
39 ˂http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/72365-portugueses-son-principal-comunidade-estranxeira-

galicia˃ 
40 Não é possível estudar a fundo este tema, mas seria muito interessante saber qual é a presença de rapazes e 

raparigas de pais portugueses e brasileiros ou de casais mistos nas escolas galegas e qual é o seu perfil sociolinguístico, 
assim como a repercussão que a sua presença tem no ensino do português na Galiza e em Espanha. 

Pela própria experiência pessoal, não avaliada cientificamente, quer na Extremadura quer na Galiza, a numerosa 
emigração portuguesa tem uma muito baixa qualificação, formação e autoestima, pelo que rapidamente se adaptam à 
sociedade de acolhimento –normalmente muito negativa e preconceituosa sobre a ideia do “português”, como resultado 
abandonam a língua, sem mesmo lha ensinarem aos seus filhos, pelo que normalmente a sua presença nos centros de 
ensino não repercute na exigência de procurarem horas letivas de língua portuguesa. 
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Em dados do Ministério da Educação de Portugal mais recentes
41

, constata-se como o espanhol 

no sistema educativo português está a travar a sua evolução ascendente, por conseguinte, a médio 

e longo prazo não é possível prever se haverá um período de estagnação, crescimento moderado 

ou mesmo recuo. 

 

Figura 1: Evolução da distribuição dos docentes de LE em Portugal (2005/2006-
2015/2016) 

 

 

O espanhol consolida-se o como terceira língua, mas ainda longe de ultrapassar o francês como 

segunda língua estrangeira, que, aliás, tem recuperado procura entre os alunos portugueses. 

 

 

                                                 
41 www.gepe.min-

edu.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=849&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_2017_PerfilDocente151
6_.pdf  
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Figura 2: Distribuição dos docentes de LE em Portugal (2015/2016) 

 

 

 

Esta situação de estagnação foi constatada no próprio projeto El mundo estudia Español do 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, através da Red Electrónica de Didáctica del Español 

como Lengua Extranjera
42

, quer no segundo ciclo, quer no terceiro ciclo do Ensino Básico, assim 

como no Ensino Secundário. 

 

Figura 3: Alunos de LE no Ensino Básico português (2010-2014) 

 

 

 

 

 

                                                 
42 ˂http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html˃ 
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Figura 4: Alunos de LE no Terceiro Ciclo do Ensino Básico português (2010-2014) 

 
 

Figura 5: Alunos de LE no Ensino Secundário português (2010-2014) 

 

 

Com estes dados, será preciso aguardar se novos acontecimentos glotopolíticos (Brexit, 

instabilidade do Euro, ameaças ao processo de união europeia, etc.) vão fazer com que a evolução 

da presença da língua espanhola em Portugal tome novo rumo. 

 

2.5 A LÍNGUA PORTUGUESA NO SISTEMA EDUCATIVO ESPANHOL 

 

A língua portuguesa e a sua literatura, assim como a dos outros polos da Lusofonia, sempre 

tiveram em Espanha maior tradição nas universidades do que noutros âmbitos de ensino.  

Cupeiro Frade (1995) elaborou e em edição de autor publicou um dos primeiros trabalhos 

sobre a presença da língua portuguesa em Espanha. Em 2005, o professor catedrático da 

Universidad de Salamanca, Ángel Marcos de Dios, publicou o artigo “La enseñanza del portugués 
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en España” na revista cultural Contrastes, num volume monográfico dedicado a Portugal, sob o 

título “Portugal hoy y mañana”. Ao longo destas décadas muito tem mudado, mas continuam a ser 

trabalhos interessantes para traçar uma história da língua portuguesa no sistema educativo 

espanhol, com especial protagonismo para as universidades de Santiago de Compostela, Salamanca 

e Extremadura e constatando a vigência de antigas demandas: 

 

Un caso negativamente paradigmático es el de la Universidad Complutense, por la ausencia de una 

Licenciatura en Filología Portuguesa. Las reuniones de las comisiones mixtas y los contactos diplomáticos no 

han sido suficientes como para impulsar esta licenciatura que simbólicamente en la capital del Reino significaría 

mucho. Como tampoco ha sido suficientemente fructífera la labor del Instituto Camões, a diferencia de otros 

institutos nacionales en la promoción de sus respectivas lenguas (leamos Instituto Cervantes, British Council, 

Alliance Française, Goethe Institut…) (Marcos de Dios, 2005: 165). 

 

De facto, na USC existe um leitorado de português desde a década de 30 do século XX. 

Também é contratado um professor convidado brasileiro desde 1997
43

 e a escritora brasileira de 

origem galega, Nélida Piñon, recebeu o primeiro Honoris Causa a uma mulher, nos mais de 500 

anos de história da universidade compostelana.  

A respeito da presença da língua portuguesa no sistema de ensino espanhol, a obtenção de 

dados é muito mais complexa, porque cada comunidade autónoma tem transferidas as 

competências em matéria educativa e porque a Embaixada de Portugal –ou do Brasil– não publicam 

relatórios anuais sobre o estado do ensino do português em Espanha. Estas memórias facilitariam 

as pesquisas, investigações e ajudariam à planificação de estratégias com base em dados objetivos. 

Para o investigador é muito complexo oferecer um número exato de alunos espanhóis que 

estudam português em Espanha, como também não conhecemos o número, por exemplo, de 

estudantes universitários espanhóis que, ao abrigo do programa Erasmus, frequentam um curso de 

português em Portugal. Este poderia ser um trabalho muito interessante, pois constata-se que 

mesmo programas para a integração, o intercâmbio e o conhecimento, não estão a cumprir a sua 

                                                 
43 Em 1997 o professor Júlio Rocha inaugurava este leitorado na USC, pelo qual passaram vários professores 

leitores, de alto reconhecimento, como Yara Frateschi Vieira, e foram organizados eventos de impacto, com palestras, 
conferências e atividades sobre a cultura brasileira. Curiosamente, o autor desta tese de doutoramento formava parte 
da primeira turma de cultura brasileira que começou este percurso.  
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função linguística, com estudantes espanhóis que recebem esta bolsa e não se inscrevem em cursos 

de português. As razões podem ser várias, porque não o precisam, porque a universidade não 

oferece cursos a preços e horários convidativos, ou simplesmente porque os estudantes e os 

professores percebem que não é preciso. 

Existem apenas relatórios oficiais da Junta de Extremadura, mas muitas vezes as estatísticas 

são parciais ou setoriais, porque incluem –ou excluem– grupos de formação ou diferenciam –ou 

incluem– dados do ensino obrigatório, superior ou não-formal. Por outro lado, mas diretamente 

ligado com as dificuldades de oferecer cifras reais e contrastadas, estes dados são às vezes 

manipulados para reforçar ou rejeitar certas decisões políticas e educativas. Porém, é importante 

pôr em destaque as facilidades oferecidas pela administração extremenha (Terrón Sánchez, 2014b: 

8-9) aos pesquisadores em contraste com as dificuldades com que me deparei neste ponto na 

administração galega.  

Em qualquer das hipóteses, e sublinhando a eventualidade dos números, são representativos 

os dados oferecidos por Terrón Sánchez
44

 (2014b: 22), segundo os quais, 11648 estudantes 

frequentavam a cadeira de português no ensino infantil, primária, ESO, bacharelato e FP, no ano 

académico (2013-2014) aos que se devem somar os estudantes das EOI extremenhas, 2228 no 

período (2012-2013).  

É preciso sublinhar, como põe em destaque o autor nos trabalhos La enseñanza del portugués 

em Extremadura: de las primeras iniciativas a las secciones bilingües e O ensino de português na 

Raia, que os dados foram fornecidos pela Consejería de Educación y Cultura da Junta de 

Extremadura45. Números surpreendentes numa população avelhentada de 1 000 000 de habitantes, 

quando contrastados com os cerca de 3500 alunos que estudam português na Galiza –com uma 

população de 2 300 000 habitantes, segundo dados publicitados pela Secretaría Xeral de Política 

Lingüística da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
46

. 

                                                 
44 O meu agradecimento ao autor, Álvaro Terrón Sánchez, por me ter facilitado os dois trabalhos de mestrado 

(2014a, 2014b), coordenados pela professora Ana Belén García Benito. 
45 No Estado espanhol, equivalente autonómico ao Ministério da Educação Português. 
46 ˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19285˃ 
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Estes dados apresentados no Parlamento galego ao abrigo do relatório de seguimento da Lei Paz 

Andrade em sede parlamentar47. 

Contudo, o facto de cada uma das comunidades autónomas do Estado espanhol contar com 

autonomia no desenho do seu sistema educativo faz com que se possam preencher as necessidades 

específicas em cada espaço geopolítico. Parece lógico que em Euskal Herria ou na Catalunha se 

potencie o conhecimento do francês, por estarem as comunidades nacionais bascas e catalãs, 

divididas –ou próximas, segundo a perspetiva nacional– entre os estados espanhol e francês ou nas 

Ilhas Baleares o alemão, pelo grande número de residentes e turistas oriundos da Alemanha.  

De todas as comunidades autónomas espanholas fronteiriças com Portugal –Galiza, Castela e 

Leão, Andaluzia e Extremadura– apenas esta última implementou todas as medidas ao seu dispor 

para fazer da sociedade extremenha uma região com alto nível de conhecimentos em língua 

portuguesa e sensibilidade sobre as potencialidades transversais a todas as áreas: económicas, 

sociais, culturais, infraestruturas, etc.  

De facto, com o Plano Linguaex, a Junta de Extremadura tentou potenciar novos projetos 

linguísticos para além dos já consolidados: 

 Generalização do ensino de uma língua estrangeira, de preferência inglês desde 

os três anos de idade. 

 Ensino de duas ou mais línguas estrangeiras desde os três anos de idade. 

 Projetos de inovação educativa no ensino de línguas estrangeiras. 

 Ensino de uma segunda língua estrangeira para os estudantes do terceiro ciclo 

da educação primária. 

 Desenvolvimento de sessões bilingues, concebidas não só como ensino da 

língua estrangeira, mas na língua estrangeira. 

                                                 
47 No quadro do período aqui analisado é importante ter em consideração que o Parlamento galego era constituído 

na VIII legislatura (2009-2012) por três grupos parlamentares: o grupo parlamentar popular (Partido Popular), com 
maioria absoluta; e os grupos da oposição, socialista (Partido dos Socialistas de Galicia) e nacionalista (Bloque 
Nacionalista Galego).  

Na IX legislatura (2012-2016) o parlamento galego é constituído pelo grupo parlamentar popular (Partido 
Popular), com maioria absoluta; e os grupos da oposição, socialista (Partido dos Socialistas de Galicia), nacionalista 
(Bloque Nacionalista Galego), Grupo Alternativa Galega de Esquerda e Grupo Mixto. 

Na X legislatura (2016- ) os grupos representados são Partido Popular, maioria absoluta; En Marea; Partido dos 
Socialistas de Galicia; Bloque Nacionalista Galego. 



Xurxo Fernández Carballido 

 

54 
 

Neste mesmo Plano Linguaex estabelece-se que o ensino e o conhecimento da língua 

portuguesa têm de ser uma prioridade no sistema educativo extremenho: 

 

El creciente desarrollo de relaciones sociales, económicas y culturales con nuestro vecino Portugal, 

aconsejan otorgar un lugar privilegiado a la enseñanza aprendizaje de esta lengua (Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura. Plano Linguaex 2009-2015, 2008: 15). 

 

Com várias iniciativas e programas segundo as necessidades de cada âmbito de atuação: 

 

En algunos de los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma en los que existe un número 

significativo de alumnos y alumnas portugueses o lusodescendientes se desarrolla el Programa de lengua y cultura 

portuguesa, que se enmarca dentro del espacio de cooperación institucional existente entre España y Portugal en 

materia educativa y cultural. Empezó, con carácter experimental, en 8 Centros de Educación Infantil y Primaria 

de la zona de la “raya”, y está integrado, desde entonces, en la red oficial portuguesa de cursos de enseñanza en 

el exterior (Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Plano Linguaex 2009-2015, 2008: 15). 

 

Mas a Junta de Extremadura também promoveu e apoiou numerosas iniciativas, com grandes 

esforços em recursos humanos, técnicos e económicos, evidentemente. Eis algumas das mais 

importantes, desenvolvidas por diferentes organismos e entidades públicos e privados, o que faz 

ideia da transversalidade da política de aproximação a Portugal da administração extremenha, e 

referem-se aqui apenas as mais importantes: 

 Convocatórias de vagas de professores para todos os níveis educativos no 

ensino obrigatório e nas EOI, na formação profissional e educação à distância. 

 Larga presença de cursos de português no ensino não-formal –os popularmente 

conhecidos em Espanha como “cursillos” –, para empregados em formação 

contínua ou para desempregados à procura de novas oportunidades, associações 

de empresários, sindicato de trabalhadores, associações culturais, profissionais, 

de mães e pais, etc. 

 Bolsas para auxiliares linguísticos e de conversa.  

 Projetos de intercâmbios escolares entre alunos portugueses e extremenhos.  
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 Promoção de programas escolares de imersão linguística
48

. 

 Itinerários formativos para os professores de língua portuguesa através do 

Programa de apoyo a las lenguas extranjeras (PALE), um convénio formativo 

entre o Ministerio de Educación espanhol e as consejerías de educação das 

comunidades autónomas
49

. 

 Bolsas para a realização de cursos de idiomas no estrangeiro. 

 Subsídios e assessoramento para a formação contínua no quadro dos programas 

educativos europeus, como por exemplo o Programa Comenius ou o Programa 

Grundtvig. 

 Atividades de formação para a elaboração de materiais curriculares e apoio 

financeiro à publicação de materiais de todo o tipo. 

 Aposta nas tecnologias educativas online em benefício da comunidade 

educativa e da sociedade no seu conjunto, assim como apoio à elaboração de 

conteúdos educativos digitais. 

 Ações de formação para a coordenação do professorado implicado en projetos 

linguísticos. 

 Ações de formação linguística e de consciencialização sobre a importância da 

língua portuguesa para os docentes, quer de disciplinas linguísticas quer de 

cadeiras não linguísticas. 

                                                 
48 O conceito de imersão linguística no Estado espanhol é absolutamente glotopolítico. A mesma imersão 

linguística em catalão na Catalunha é furiosamente criticada pelo governo extremenho, o mesmo governo que depois 
organiza colónias escolares de imersão linguística em inglês ou português.  

De facto, as questões glotopolíticas são muito presentes na política espanhola. Qualquer partido contra a imersão 
linguística em catalão é muito marcado como espanholista na Catalunha, enquanto quem propor a imersão linguística 
só em galego na Galiza, dificilmente chegará ao governo autonómico galego, pois sociologicamente são realidades 
muito diferentes.  

Por isso, o conceito “imersão linguística” dever ser percebida no seu contexto político concreto: os mesmos 
agentes políticos espanhóis, que são contra a imersão linguística nas comunidades bilingues espanholas, promovem a 
imersão linguística do inglês no ensino espanhol. 

49 Ouça-se a entrevista registada em áudio em 
˂http://portugueslinguaestrangeiraespanha.blogspot.com.es/2008/01/programa-de-aprendizaje-de-lenguas.html˃  
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 Consciencialização social da importância para o porvir da Extremadura do 

conhecimento da língua portuguesa, com publicidade institucional, como por 

exemplo “Aprende português. Te abrirá muchas puertas”
50

. 

 Através de protocolos com os meios de comunicação extremenhos para a 

elaboração de produtos audiovisuais que ponham em destaque a importância de 

aprender português, com programas de televisão de temática específica 

transfronteiriça na televisão pública autonómica, como o programa “En la 

Raya”, com espaços na rádio difusão de várias rádios autonómicas ou locais, ou 

a presença nos jornais de temática luso-extremenha. 

É constatável que a ambição destas linhas programáticas de política linguística estão a dar os 

seus frutos na Extremadura. Na Galiza e no resto de Espanha seria fácil ter as iniciativas 

extremenhas como farol para poder orientar a nova política linguística a respeito do português, que 

pudesse potenciar o positivo destas políticas e adaptá-las à idiossincrasia de cada território: 

 

O esforzo para achegar o portugués á mocidade galega ten unha enorme rendibilidade en termos de 

competitividade internacional e moi pouco custo. Un rapaz ou unha rapaza cun bo coñecemento da nosa lingua 

pode acadar un alto nivel operativo de portugués nun ou dous cursos. Ese debería ser o obxectivo. Nada que ver 

co que pasa co francés ou co alemán, que nunca se conseguen dominar como segunda lingua estranxeira no ensino 

medio. Cómpre lembrar que o portugués ten máis falantes no mundo que o francés, o alemán ou o ruso (Sáez 

Ponte, 2015). 

 

Neste sentido, as autoridades portuguesas deveriam fazer maior pressão perante os governos 

espanhol e as respetivas autonomias, pelo menos as fronteiriças, para que o português ganhe a 

dimensão que deveria ter. Esta é uma sensação objetiva e partilhada por colegas e pelas diferentes 

associações de docentes de portugueses, sindicatos do ensino e de outros âmbitos sociais. 

A este respeito, e no contexto de crise económica generalizada em que é redigido este trabalho, 

a política linguística portuguesa no exterior não é a melhor, antes pelo contrário. Decisões como a 

de centralizar as atividades do Instituto Camões na Embaixada de Espanha em Madrid parecem 

não ser positivas. 

                                                 
50˂https://www.youtube.com/watch?v=1EC6f-a3FTw˃; ˂http://www.youtube.com/watch?v=NQ2fUZT0vOo˃ 
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2.6 O CASO GALEGO: OPÇÕES POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO 

 

A Galiza é um espaço geográfico e humano bem delimitado, porém estabelecer padrões gerais 

em diferentes âmbitos políticos, económicos, linguísticos, etc. para esta região transfronteiriça é 

complexo. Já é regra ouvir que a fronteira galego-portuguesa é uma fronteira diferente dentro do 

espaço ibérico pela configuração cultural e pela distribuição populacional. A existência de duas 

cidades, Porto e Vigo, com grandes desafios e competitividades partilhadas faz com que o espaço 

transfronteiriço galego-português seja muito mais dinâmico económica e socialmente que as outras 

regiões transfronteiriças, como são a luso-extremenha, luso-andaluza ou luso-castelhana.  

Um território de grandes comunicações terrestres e marítimas, grandes infraestruturas, e um 

tecido industrial e humano muito complexo, quando comparadas com as regiões menos 

industrializadas da Extremadura, Castela, Andaluzia, na banda espanhola, e de Trás-os-Montes, 

Beira Interior, Alentejo e Algarve, na banda portuguesa. Não obstante, embora as relações que se 

possam construir sempre sejam muito subjetivas, é preciso estabelecer no caso galego algumas 

diferenças substanciais que podem afetar as decisões políticas precisas para potenciar o ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa. 

Ainda que as questões políticas sejam, amiúde, negligenciadas nas análises pedagógicas e 

didáticas, no espaço político espanhol são de grande importância, mesmo transcendentes no caso 

do ensino da língua portuguesa na Galiza. No caso galego, existe um importante sentimento 

galeguista identificador que oscila do regional –sem contradições com a identidade espanhola– até 

ao nacional e soberanista, no qual a identidade galega é antitética da identidade espanhola. Não é 

possível afirmar que esta situação interfira no processo de ensino e aprendizagem, mas pode estar 

presente, porque é um debate –o nacional– que também forma parte das questões configuradoras 

da vida pública galega. Esta situação é ainda mais complexa, pois nesse suposto processo de 

construção nacional galego, Portugal não é um simples Estado vizinho, mas um referente (Torres 

Feijó, 1999, 2018; Samartim, 2018). 

 

A Galiza (lembremos: persistentemente com o espanholismo Galicia) e Portugal são indiscutivelmente dous 

conjuntos humanos próximos (recentemente com maior facilidade de trânsito, desaparecido o muro fronteiriço, 

galgado de mui diversas maneiras no passado), que tem gerado, e gera, umas determinadas relações comerciais 
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e, em geral, económicas (que, por sinal, não aceleram a aproximação cultural galego-portuguesa mas a hispano-

lusa). No entanto, e para já, um desses conjuntos está organizado como Estado independente desde séculos atrás, 

e outro como “comunidade autónoma” dum Estado, sem memória de independência, o que implica níveis de 

soberania (aqui tratarei apenas de aspetos culturais) diferentes, e que necessariamente determina os olhares 

mútuos. Portugal é um agregado que conta entre os seus mitos fundadores ser a mais antiga nação da Europa com 

as suas fronteiras fixadas, num Estado fortemente unitário [...] (Torres Feijó, 2018: 258-259). 

 

Assim, no plano político galego, é possível estabelecer uma tríade constitutiva e simbólica: 

Espanha, Portugal, e uma nação
51

 –em processo de construção?–. Esta é uma grande diferença 

quando comparadas com a implantação de outras línguas na Galiza, do inglês ao chinês, ou à 

realidade noutros territórios, por exemplo na Extremadura, onde a introdução da língua portuguesa 

não levanta qualquer questão identitária ou ideológica. De facto, na Extremadura, existe um 

consenso absoluto sobre a importância da presença da língua portuguesa para a sociedade 

extremenha, mesmo quando há mudanças de cor política no governo autonómico
52

, enquanto na 

Galiza esse consenso é menos evidente. 

No plano linguístico, a realidade espanhola é muito mais rica e complexa do que a portuguesa, 

mas também aqui a situação na Galiza é muito mais sensível do que outros territórios, mesmo 

naqueles onde, como na Catalunha, Valência, Ilhas Baleares ou no País Basco e Navarra existem 

mais do que uma língua oficial. 

Parafraseando a anedota ilustrativa do intelectual galeguista Alfonso Daniel Manuel 

Rodríguez Castelao, quase com toda a probabilidade, em Badajoz ouve-se como latem os cães em 

Elvas e em Elvas o latir dos cães pacenses, todos eles falam a mesma língua universal, já os 

habitantes de uma e outra população falam línguas, com certeza muito semelhantes, mas diferentes: 

espanhol e português. Não há dúvidas e, sobretudo, ninguém coloca em questão a afirmação de que 

são línguas diferentes. 

No caso galego a situação é muito mais complexa. Em Tui o mugir das vacas valencianas, 

segue a ser tão universal como em Badajoz ou Elvas, mas a situação linguística dessas sociedades 

                                                 
51 O próprio uso de nação, território, país, região, comunidade autónoma, etc. já é identificativo dos princípios 

ideológicos dos que parte o definidor do território galego. 
52 A Extremadura é tradicionalmente governada pelo PSOE (centro-esquerda), mas já foi administrada pelo PP 

(centro-direita) com apoio parlamentar de IU (esquerda). 
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é diferente. O galego é a língua própria da Galiza segundo o estabelecido pelo artigo 5 do Estatuto 

de Autonomia do ano 1981
53

 e é cooficial, junto com o espanhol. Atrás dessa afirmação de um 

teórico convívio linguístico harmonioso existe uma complexa rede de situações sociolinguísticas e 

sociológicas que ultrapassam o âmbito deste trabalho, mas que é necessário ter em conta no 

processo de ensino e aprendizagem do português na Galiza.  

É mesmo uma questão incontornável, porque se português e espanhol têm uma situação 

normalizada dentro dos seus territórios, onde as diferenças existentes são diatópicas, diastráticas, 

ou diafásicas, já o conjunto das (complexas) situações do galego fazem com que sejam de árdua 

abordagem, mas sempre devem estar presentes nos docentes de português na Galiza, especialmente 

em quem desconheça a situação real do território e todas as suas implicações.  

Neste sentido, é de sublinhar as dificuldades sociolinguísticas que apresentam docentes 

procedentes de outras partes do Estado espanhol, de Portugal ou do Brasil em compreenderem e se 

adaptarem a estas situações, tão acostumados a realidades monolingues. 

A situação galega é ainda mais específica, quando comparada com o ensino de uma língua 

como o francês, o alemão ou o inglês, porque o português tem uma situação dentro do sentimento 

coletivo galego de difícil arrumação. Para alguns, galego e português são a mesma língua; para 

outros foi a mesma língua, mas já não é; há pessoas que não se importam com o português, porque 

acreditam que com o galego que eles conhecem, mesmo que nunca o utilizem, chega para se 

comunicarem com o mundo lusófono; alguns achegam-se ao português com a ideia de que “é canja” 

e só ficam desiludidos; e, por último, há os que pensavam que o português era mais difícil do que 

o chinês para acabar dizendo a maior parte das vezes, “Ah! Mas então é como no galego”. Assim, 

do ponto de vista cultural, a visão que se tiver da Galiza é projetada em Portugal
54

, algo que não 

acontece em nenhum dos outros espaços fronteiriços luso-espanhóis. 

                                                 
53 ARTIGO 5 
1. A lingua propia de Galicia é o galego. 
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar. 
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego 

do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo 
seu coñecemento. 

4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 
54 Lembre-se a eterna pergunta inocente da criança que fica sem resposta no genial desenho do Castelao: “Na 

beira do Miño: E os da banda d'alá son máis estranxeiros cos de Madrid?(Non se soubo que lle respondeu o vello)”. 



Xurxo Fernández Carballido 

 

60 
 

No caso galego, Portugal é percebido, geralmente, segundo a visão que se tenha da própria 

Galiza e isto é, às vezes, difícil de explicar aos próprios portugueses. As pessoas que têm uma visão 

da Galiza como simples região ou comunidade autónoma de Espanha vão ver em Portugal um país 

vizinho, tranquilo, um bocadito mais barato, com boas praias e boa gente, e, sobretudo, onde se 

come muito bem. Os cidadãos com uma visão soberanista da Galiza procuram em Portugal um 

exemplo, um referente, um guia: “o que pôde ter sido e não foi, mas que poderá ser”; Portugal 

como exemplo de soberania política e cultural frente à hegemonia espanhola dentro da Península 

Ibérica; como referente de autonomia linguística; como exemplo de organização administrativa à 

margem de ditados estrangeiros, etc. 

Isto não quer dizer que as pessoas com uma visão soberanista de Portugal aprendam melhor 

português, mas pode significar que algumas pessoas procurem na aprendizagem da língua 

portuguesa mais alguma coisa, o qual não deixa de ser legítimo e não deve ser considerado nem 

negativo nem positivo, mas é preciso avaliá-lo no âmbito da investigação científica.  

 

 

2.7 UM PERÍODO DE MUDANÇA 

 

Apesar de desleixos e negligências a procura da língua portuguesa na Galiza cresceu nos 

últimos tempos. Assim, sem uma evolução de rotura, a procura da língua portuguesa na Galiza tem 

aumentado devagar, mas de modo geral, em todos os níveis onde é oferecida. Vários podem ser os 

motivos desta viragem:  

 Procura de novas saídas laborais, profissionais e académicas. Sobretudo no 

contexto da forte crise económica a partir do ano 2008. 

 Acreditação de uma língua estrangeira. A partir da implementação do programa 

universitário Bolonha e a obrigatoriedade de acreditar o conhecimento B1 de 

uma língua estrangeira para aprovar um curso universitário. Esta medida já foi 

implementada na USC e vai ser executada nas outras universidades, segundo o 

seu plano de internacionalização. Perante a dificuldade de o ultrapassar em 

inglês ou francês, as duas línguas estrangeiras tradicionalmente ensinadas no 

sistema educativo galego, são muitos estudantes a escolherem português. 
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 Programa Erasmus. Embora nos últimos tempos o número de estudantes 

Erasmus se tenha estagnado pelas dificuldades económicas e o menor número 

de universitários na Galiza. 

 Possibilidade de melhorar o galego através do modelo linguístico português. 

Desta forma e pela primeira vez, o ensino e aprendizagem da língua portuguesa ultrapassou na 

Galiza os restritos e velhos muros da filologia, da gramática histórica e da literatura medieval, para 

marcar presença noutros espaços mais dinâmicos e de necessidades específicas (Fagim & Pichel 

Campos, 2012). 

Também se estão a viver tempos de viragem no espaço político e administrativo galego, novos 

rumos na Galiza à volta da necessidade de potencializar a aprendizagem e o conhecimento da língua 

portuguesa. A Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Valentín Paz Andrade foi um fito, um projeto 

surgido de várias associações que angariaram mais de 17.000 assinaturas entre a cidadania galega 

para que fosse debatida no Parlamento galego e aprovada pelos grupos parlamentares galegos e 

apesar de que tradicionalmente estas iniciativas não têm sucesso no sistema parlamentar galego, 

nesta ocasião os grupos parlamentares galegos aprovaram por unanimidade a ILP55. 

Nessa altura foi promulgada a Lei 1/2014, de 24 de março, para o aproveitamento da língua 

portuguesa e vínculos com a lusofonia56. Logo a seguir vai ser analisada a Lei que abre novas 

perspetivas para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza. Na análise mantem-se o 

texto legal em galego para evitar qualquer interpretação ao traduzi-lo. 

A Lei 1/2014 começa com uma exposição de motivos onde se faz referência à especial e 

tradicional relação entre a Galiza e a língua portuguesa. 

 

LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.  

Exposición de motivos  

No actual mundo globalizado, as institucións galegas, comprometidas co aproveitamento das 

potencialidades de Galicia, deben valorizar o galego como unha lingua con utilidade internacional, algo que 

                                                 
55 Para mais informação sobre a ILP Valentín Paz Andrade ˂http://academiagalega.org/info-atualidade/2014-

03-11-18-21-56.html˃ 
56 A Lei1/2014 foi publicada no Diario Oficial de Galicia no dia 8 de abril de 2014 

˂http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_01_2014.pdf˃ 
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indicou no seu debido tempo o autor a quen foi dedicado o Día das Letras de 2012, que chegou a exercer como 

vicepresidente da Comissão Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa. 

O portugués, nacido na vella Gallaecia, é idioma de traballo de vinte organizacións internacionais, incluída 

a Unión Europea, así como lingua oficial de nove países e do territorio de Macau, na China. Entre eles figuran 

potencias económicas como o Brasil e outras economías emerxentes. É a lingua máis falada no conxunto do 

Hemisferio Sur. 

É preciso fomentar o ensino e a aprendizaxe do portugués, co obxectivo, entre outros, de que empresas e 

institucións aproveiten a nosa vantaxe lingüística, un valor que evidencia a importancia mundial do idioma oficial 

dun país veciño, tendo en conta tamén o crecente papel de bloques como a Comunidade dos Países de Lingua 

Portuguesa. 

A lingua propia de Galicia, polo feito de ser intercomprensible co portugués, outorga unha valiosa vantaxe 

competitiva á cidadanía galega en moitas vertentes, nomeadamente na cultural pero tamén na económica. Por isto 

debemos dotarnos de métodos formativos e comunicativos que nos permitan desenvolvernos con naturalidade 

nunha lingua que nos é moi próxima e nos concede unha grande proxección internacional. 

Polo tanto, para a mellora do desenvolvemento social, económico e cultural galego, as autoridades deben 

promover todas cantas medidas sexan posibles para mellor valorizar esta vantaxe histórica. 

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de 

Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, 

promulgo en nome de El-Rei a Lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. 

 

A questão da internacionalidade da língua galega através da presença mundial da língua 

portuguesa deve ser analisada a partir dos conflitos linguísticos na Galiza, onde muitas vezes o 

galego é apresentado como uma língua fechada e que apenas serve para usos limitados ao âmbito 

galego. Segundo essa perspetiva, o espanhol seria a língua internacional para os galegos, situação 

que pode ser complementada ao adquirir o português esse mesmo estatuto. Por outro lado, para a 

compreensão da exposição de motivos da lei, numa ótica galega, o facto de fazer referência ao 

autor que levou o nome da ILP, Valentín Paz Andrade57, galeguista histórico em tempos convulsos. 

No segundo parágrafo é feito uma análise sobre a presença internacional da língua portuguesa, 

espaços onde o espanhol não está presente, mas onde o galego pode chegar através do português. 

Esta perspetiva também é nova, pois ultrapassa o discurso da relação direta com Portugal e põe em 

foco a projeção internacional da língua portuguesa, com especial referência ao Brasil, mas também 

                                                 
57 Para mais informação sobre o autor ˂http://pt.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paz-Andrade˃ 
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ao conjunto da Lusofonia. 

O terceiro parágrafo destaca a importância e as vantagens económicas da língua portuguesa 

para a sociedade galega, por isso seria positivo uma proficiência efetiva nos conhecimentos da 

língua portuguesa. Estas razões para promover o ensino e aprendizagem do português também são 

novas, pois tradicionalmente os discursos sobre as relações galego-portuguesas sempre faziam 

finca-pé no passado –história medieval, lírica galego-portuguesa, etc.– e não no futuro nem no 

aproveitamento económico do conhecimento da língua. 

O conceito de língua própria enunciado no quarto parágrafo é típico da linguagem jurídica da 

comunidade bilingue galega, pois embora existam duas línguas oficiais, galego e espanhol, apenas 

o galego é assumido como língua própria do território galego. Assim, pela sua proximidade e 

intercompreensão com o português, outorga essa vantagem para a cidadania galega de constituir 

um espaço de dobradiça entre a Lusofonia e o mundo hispânico. 

Já no quinto parágrafo desta exposição de motivos da lei é assinalado que é da responsabilidade 

das autoridades promover medidas para valorizar e aproveitar essas vantagens enumeradas, que 

são introduzidas nos cinco artigos da lei. 

 

TÍTULO ÚNICO  

Artigo 1  

Os poderes públicos galegos promoverán o coñecemento da lingua portuguesa e das culturas lusófonas para 

afondar nos vencellos históricos que unen Galicia cos países e comunidades de lingua portuguesa e polo carácter 

estratéxico que para Galicia teñen as relacións económicas e sociais no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de 

Portugal.  

 

Este primeiro artigo assenta a responsabilidade da promoção da língua portuguesa nos poderes 

públicos. O governo galego e a sua administração devem assumir a responsabilidade de elaborar 

os planos necessários para que a cidadania galega atinja níveis ótimos no conhecimento da língua 

portuguesa, sobretudo, através da presença maciça do português no sistema educativo galego, como 

se deriva no artigo 2 da Lei. 
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Artigo 2  

O Goberno galego incorporará progresivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das 

competencias en linguas estranxeiras nos centros de ensino da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

Esta visão da introdução progressiva da língua portuguesa no sistema educativo é positiva, 

mas provavelmente tenha de vencer os numerosos entraves existentes no contexto da atual situação 

económica e por algumas reticências sociológicas a que já se fez referência. 

 

Artigo 3  

Deberán ser promovidas, así mesmo, as relacións a todos os niveis cos países de lingua oficial portuguesa, 

constituíndo este un obxectivo estratéxico do Goberno galego. De maneira especial, fomentarase o coñecemento 

desta lingua por parte dos empregados públicos, a participación das institucións en foros lusófonos de todo tipo 

económico, cultural, ambiental, deportivo, etc., así como a organización na Comunidade Autónoma galega de 

eventos con presenza de entidades e persoas de territorios que teñan o portugués como lingua oficial.  

 

Embora exista uma muito intensa tradição de cooperação e de presença de organizações 

galegas em foros lusófonos o certo é que do ponto de vista institucional estas relações sempre 

podem ser melhoradas. Que a Galiza não seja um Estado constituído não deveria ser empecilho 

para que marcasse presença nas principais organizações lusófonas, das desportivas ou culturais às 

políticas e económicas, como é o caso da CPLP
58

.  

 

Artigo 4  

1. A Xunta de Galicia promoverá e estimulará ante o Goberno a adopción de cantas medidas positivas 

resulten necesarias para a aplicación das disposicións da Directiva 2007/65/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, de servizos de medios audiovisuais sen fronteiras, co fin de favorecer e permitir a reciprocidade das 

emisións televisivas e radiofónicas entre a Comunidade Autónoma de Galicia e a República de Portugal, coa que 

comparte patrimonio lingüístico.  

2. A Compañía de Radio-Televisión de Galicia promoverá os intercambios de producións audiovisuais e de 

programas completos ou partes destes nos diversos xéneros televisivos, así como a colaboración en materia de 

proxectos audiovisuais novos, a cooperación no emprego de medios de produción técnicos e humanos e mais a 

                                                 
58 O Parlamento Galego, por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, aprovou por unanimidade no dia 9 de 

outubro de 2018, a solicitude de adesão à CPLP. ˂http://www.parlamentodegalicia.es/Actualidade/2749/resolucions-
aprobadas-no-debate-anual-de-politica-xeral/˃ 
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posta en común de coñecemento aplicado á produción audiovisual ou á xestión empresarial, con televisións de 

lingua portuguesa, especialmente naqueles eidos susceptibles de acadar as maiores posibilidades de beneficio 

mutuo e recíproco.  

 

O artigo 4 reflete uma velha demanda de amplos coletivos sociais e culturais galegos que 

pediam desde há muito tempo a presença das televisões, rádios e outros meios de comunicação em 

língua portuguesa na Galiza. Porém, estas propostas fundamentais no processo de integração 

europeu, para além de possíveis problemas técnicos, há que analisá-las à volta de algumas 

suscetibilidades e tensões em Espanha pela presença noutras comunidades autónomas de televisões 

de outras regiões, por exemplo Catalunha-Valência ou País Basco-Navarra, mas que no caso galego 

simplesmente suporiam uma maior liberdade de escolha no momento de eleger produtos culturais. 

De facto, no ano 2015, no dia da passagem de ano a Televisão da Galiza festejou duas vezes o novo 

ano, uma pela hora galega e outra pela portuguesa. Em 2016 outros produtos de intercâmbio 

televisivo e audiovisual foram o programa de entretenimento Aqui Portugal a partir da Festa do 

São Froilão de Lugo, a versão portuguesa do programa infantil Os Bochechas ou a gravação 

coparticipada de Gran Casino emitido em 2017 em português em Portugal e adatado para galego 

na TVG, sem possibilidade de dual ou legendas. 

 

Artigo 5  

O Goberno galego realizará anualmente un informe en relación co cumprimento desta lei, no que se farán 

constar, de xeito pormenorizado, as accións levadas a cabo, o seu custo e as previsións que efectúa para o 

exercicio seguinte. O dito informe remitirase ao Parlamento de Galicia.  

 

Este artigo 5 é muito importante e significativo sobre a seriedade com que foi tratada por parte 

dos grupos parlamentares galegos, quer a ILP Valentín Paz Andrade, quer a elaboração e aprovação 

da Lei 1/2014. Este artigo 5 é muito ambicioso, pois a tradição de incumprir leis por parte dos 

diferentes governos é muito habitual. O acompanhamento das medidas implementadas e a 

elaboração de um relatório sobre os progressos realizados, com análise por parte do Parlamento da 

Galiza, pode fazer com que as instituições e as associações empenhadas na promoção da língua 
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portuguesa na Galiza tenham dados concretos e uma visão global do cumprimento da Lei
59

. 

 

Disposición derradeira primeira  

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia para que desenvolva regulamentariamente esta lei.  

Disposición derradeira segunda  

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.  

Santiago de Compostela, vinte e catro de marzo de dous mil catorce  

Alberto Núñez Feijóo Presidente  

 

A maneira de conclusão sintética, e sem espaço temporal para aprimorar a repercussão desta 

lei dentro de um período temporal necessário, pode-se interpretar que a Lei 1/2014 para o 

aproveitamento da língua portuguesa e vínculos com a Lusofonia é um novo e importante quadro 

no processo de normalização da presença do português na sociedade galega e que deveria servir 

para ultrapassar algumas dificuldades históricas na promoção da língua portuguesa na Galiza. 

Esta lei é ambiciosa e os desafios importantes, mas vai ao encontro de três pontos fundamentais 

para a promoção da língua portuguesa na Galiza: o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa 

no ensino primário, secundário e para adultos; o relacionamento institucional e cultural com a 

Lusofonia e a receção dos média em língua portuguesa. 

A partir da entrada em vigor da Lei Valentín Paz Andrade, o Governo galego tem desenvolvido 

várias iniciativas, algumas das quais, especialmente as referidas ao âmbito educativo, vão ser 

citadas e desenvolvidas ao longo do trabalho, que podem ser conferidas de modo global neste site 

da Consellería de Educación ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/linguasestranxeiras/˃ 

Ao abrigo do artigo 5 desta Lei, teve lugar a 15 de junho de 2017 no Parlamento Galego a 

sessão da Comissão 4ª de Educação e Cultura. Eis a análise dos impulsores da própria Lei: 

 

Portanto, como organizações impulsoras da própria lei e de várias ações à volta da execução da mesma, 

consideramos que algumas coisas ainda devem ser emendadas e melhoradas no relativo à execução e 

                                                 
59 Sobre a Comissão parlamentar de seguimento da Lei vid. 

˂http://www.parlamentodegalicia.es/axenda/IntervencionsVideo.aspx?idvid=S7856&wmv=0000009975Q-002-
100kb.wmv&˃ ou ˂http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-01-
18˃ 
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desenvolvimento da referida lei. Algum desses pontos que também foram alvo das críticas construtivas e 

perguntas elucidantes dos restantes grupos parlamentares são questões tipo: 

 Possibilidade real de criação de vagas de português no ensino público regrado galego; não existe 

a especialidade além das escolas de idiomas, o que implica uma precariedade e voluntarismo 

para a sua verdadeira implementação. 

 Possibilidade de fazer público um relatório por escrito mais pormenorizado com todas as ações 

levadas a termo para o cumprimento da mesma (em todos os diferentes âmbitos de atuação) para 

irmos vendo e avaliando a sua progressão ao longo dos anos. 

 Possibilidade de vir a existir uma dotação orçamentária específica para a execução e 

desenvolvimento da lei. 

 Possibilidade de vir a existir uma comissão ou algum outro tipo de organismo responsável pelo 

desenvolvimento da lei em cada um dos seus pontos em vez de ficar tudo reduzido sob o 

‘controlo’ da Secretaria Geral de Política Linguística, propiciando assim um maior seguimento, 

mais qualidade de desenvolvimento em cada área e dispensando de trabalhos extra ao órgão que 

até agora levou este tema. 

 Possibilidade de a Galiza vir a fazer parte da CPLP como observador associado e não com uma 

representação fraca e indireta. 

 Possibilidade de que as pequenas parcerias e ações levadas a termo no mundo do audiovisual se 

venham a alargar a uma total abertura de visualização da televisão e rádio portuguesas na Galiza, 

e vice-versa em território português. 

Estes e outros desassossegos continuam a movimentar as nossas três organizações, que continuam a 

trabalhar para a transmissão, não só às forças políticas como a toda a sociedade galega, das possibilidades e 

eventuais mais-valias que esta ILP, impulsada desde a cidadania e aprovada por unanimidade pelo Parlamento 

Galego, poderá nos facilitar para beneficiar-nos assim de alguns fitos que contribuam para o nosso melhor bem-

estar geral
60

. 

 

A assinatura do Memorando de Entendimento61 para adoção do português como língua 

estrangeira opcional na Galiza, feita na presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
62

 

                                                 
60 ˂http://pgl.gal/informe-politico-2016-17-do-cumprimento-da-lei-paz-andrade/˃ 
61 Aqui o documento completo assinado entre a Xunta de Galicia e pelo Instituto Camões 

˂http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2015/03/17/e71f60deb102dab1bc7498c
d9f76ae9a.pdf˃ 

62 Discurso do ex-Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, de agradecimento ao outorgamento 
da Medalha da Galiza 2017 onde faz referência ao Memorando de Entendimento. ˂http://www.crtvg.es/tvg/a-
carta/medallas-de-galicia-anibal-cavaco-silva˃ 
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e do Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a 19 de fevereiro de 2015 na Real 

Academia Galega, na Corunha, pode ser um bom começo se se concretizar em avanços verdadeiros 

e efetivos. 

Como docentes de língua portuguesa e como protagonistas deste processo de conhecimento e 

aproximação da nossa sociedade à Lusofonia não é possível deixar de ser otimistas, embora 

realistas, pelo qual é preciso continuar com o mesmo entusiasmo e empenhamento na difusão do 

português na Galiza.  
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3. A PROXIMIDADE LINGUÍSTICA NO CONTEXTO GALEGO 

 

Um problema básico inicial será o de determinar qual o grau de 

consciência lingüística unitária existente na Galiza a respeito das outras 

variantes/idiomas do tronco comum, a respeito em definitivo das 

possibilidades ecuménicas da própria língua dos galegos, da sua 

funcionalidade comunicativa para além dos limites autonómicos. Seria 

muito difícil poder “medir” o estado dessa consciência de unidade, 

partindo já do apriorismo óbvio da sua existência, o que, mesmo que 

possível, que duvidamos, resultaria pouco ou nada prático (Rodríguez 

Fernández, 2002: 296). 

 

Como se está a verificar, são várias e de natureza diversa as dificuldades para a introdução e 

consolidação da língua portuguesa no sistema educativo da Galiza. Algumas partem das próprias 

dificuldades identitárias e políticas de enquadrar o português na sociedade galega e, 

principalmente, que as autoridades políticas e administrativas se empenhem na difusão e promoção 

da língua portuguesa.  

Assim, a proximidade linguística foi encarada como um fator que fez com que a necessidade 

de conhecer, aprender e aperfeiçoar o português fosse tradicionalmente baixa, porque existe a 

sensação geral que não é uma prioridade quando comparado com o domínio de outras línguas, 

como o inglês, o francês ou alemão. No entanto, isto faz com que o domínio social geral da língua 

portuguesa na Galiza seja muito baixo, embora com conhecimentos gerais superiores aos de 

qualquer outro cidadão espanhol; seja por um conhecimento direto da sociedade, do território ou 

da cultura portuguesa. 

Isto é, a hipótese aqui defendida é que a proximidade linguística não foi encarada como álibi 

para o conhecimento geral, mas como um argumento contra a necessidade de conhecer de modo 

formal o português. Apesar deste desconhecimento linguístico formal, a proximidade linguística 

galego-espanhol-português facilita que as relações galego-portuguesas sejam fluídas. É também 

essa proximidade económica, geográfica e cultural a que faz com que a língua seja posta de parte 

muitas vezes nas relações galego-portuguesas. 

Esta sensação de facilitismo e aproximação entre o português e o ensino da língua galega e 
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espanhola no espaço galego provoca que a procura da língua portuguesa na Galiza seja maior entre 

os alunos adultos, sobretudo através das escolas oficiais de idiomas (EOI) e dos centros de línguas 

modernas (CLM) das universidades do que no período do ensino obrigatório.  

Sobre a fraca presença do português nas escolas públicas galegas no ensino primário e no 

secundário também são vários os fatores que o podem explicar, a presença do inglês como primeira 

língua estrangeira e a presença tradicional do francês como segunda língua estrangeira origina que 

a incorporação do português traga alguns conflitos ao nível da própria administração da escola. Por 

outras palavras, sem o apoio da administração educativa, o voluntarismo dos docentes não é 

suficiente. 

Para além de algum entrave burocrático e da falta de empenhamento da administração pública 

galega na promoção da língua portuguesa, ao contrário da promoção do espanhol em âmbitos de 

integração inter-regional como a União Europeia ou o Mercosul, está-se a perceber um maior 

interesse pela língua portuguesa, em geral, na sociedade galega. Isto faz aumentar a procura do 

ensino, com o que é possível que esta procura social provoque uma maior oferta no sistema 

educativo obrigatório, apesar das situações de fortes restrições económicas no âmbito educativo. 

No que respeita à política da língua portuguesa desenvolvida pelo Estado português, os 

diferentes governos portugueses não conseguiram sensibilizar os governos espanhóis e 

especialmente as comunidades autónomas fronteiriças com Portugal, com exceção da 

Extremadura, para a necessidade de promover a língua portuguesa nos próprios sistemas 

educativos, o que pode ser considerado, eventualmente, um fracasso das políticas de integração 

transfronteiriças, especialmente quando comparado com a presença do espanhol nas escolas básicas 

e secundárias portuguesas (Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal, 2013), 

como já foi analisado. 

Outro dos senão da política linguística feita através, nomeadamente, do Instituto Camões é a 

sua centralização em Madrid, sem ter em consideração a forte autonomia política, administrativa e 

também sociológica que caracteriza a sociedade galega e, em geral, a sociedade espanhola. 

Consequentemente, os diferentes programas podem acabar por estar longe das necessidades 

concretas das coletividades afetadas.  

Caso à parte, e que deve ser também analisado em clave sociológica, é o papel muito 

secundário da emigração portuguesa –principalmente– e lusófona em geral na expansão da língua 
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portuguesa no sistema educativo galego. À falta de estudos atuais e pormenorizados sobre esta 

questão (Palacio Villa, 1994), embora a presença de emigrantes portugueses e lusófonos em 

Espanha seja relativamente alta, e na Galiza, muito importante63, ao ser o lusófono –portugueses, 

brasileiros e cabo-verdianos, nomeadamente– o principal coletivo de imigrantes, mesmo sem a 

Galiza ser um espaço emigratório importante quando comparado com outros territórios do Estado 

espanhol como a Catalunha, Valência ou Madrid. Porém, através da experiência profissional, o 

número de lusodescendentes que frequentam as aulas de língua portuguesa é muito baixo e quando 

o fazem a situação, no que diz respeito ao nível linguístico, é similar ao dos outros colegas de 

turma. 

Sobre este ponto, e à falta de estudos sociológicos e sociolinguísticos, várias podem ser as 

razões, aqui apresentadas como hipóteses para desenvolver em futuros trabalhos, do  processo de 

integração na nova sociedade de acolhimento, que passa pela adoção da língua espanhola –língua 

de prestígio na Galiza– como língua de referência, sem possibilidade de transmissão linguística: 

 Definitividade do processo migratório. Especialmente em casais com filhos.  

 Sazonalidade migratória de trabalhadores portugueses, apenas por empreitadas. 

 A proximidade territorial, cultural e linguística faz com que a comunidade 

portuguesa ou brasileira rapidamente se integre, sem conservarem a língua 

portuguesa como traço identitário. 

 Velhos preconceitos provocam que pessoas de nível cultural baixo ocultem a 

origem, não transmitam a língua e não a exijam nos centros educativos para os 

filhos.  

Esta realidade concreta no território galego deveria ser tida em consideração na política 

linguística promovida a partir de Portugal em Espanha e na Galiza, porque a redução da língua 

portuguesa como língua para as comunidades portuguesas e de lusodescendentes não vai ao 

encontro das próprias necessidades sociológicas, nem da sociedade de acolhimento, nem da própria 

população emigrada. Uma realidade muito diferente à de outras comunidades com forte presença 

de populações lusodescendentes (Melo-Pfeifer, 2016) 

                                                 
63˂http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/02/10/pontevedra-exporta-medicos-e-

ingenieros/964432.html˃ 
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Sejam quais forem as razões, o certo é que a língua portuguesa está a ser procurada 

principalmente por cidadãos galegos e não pelas comunidades lusófonas presentes na Galiza, pelo 

qual a política linguística promovida a partir Portugal deveria ter em consideração esta realidade. 

Além disso, a complexidade das dinâmicas nas relações galego-portuguesas são muito amplas, pelo 

que a análise não pode ser tão geral nem tão interconetada como noutros contextos. Evidentemente, 

não é o mesmo investigar sobre a presença da língua portuguesa como estratégia internacional 

(Cardoso, 1996; Silva, 2006;), na Alemanha (Kremer, 1996), em Itália (Cecilio, 2013), nos Estados 

Unidos (Machete & Vicente, 2010; Luna, 2012; Furtoso & Rivera, 2013), no Estado espanhol 

(Albarran Carvalho, 2000; Vázquez & Pitta, 2000; Cabral, 2003; Marcos de Dios, 2005, 2008) do 

que na Galiza (Rodríguez Fernández, 2000, 2002, 2008).  

Se nas primeiras referências bibliográficas a presença vai estar muito ligada à expansão da 

cultura, no caso da Galiza a presença cultural é muito superior à presença da língua portuguesa 

como língua de ensino e aprendizagem, pois o conhecimento e o relacionamento cultural são muito 

fortes, enquanto a língua portuguesa nas aulas galegas é muito fraca. Como estabelece o professor 

José Luís Rodríguez, o galego é uma das modalidades do diassistema galego-português e a respeito 

do convívio entre as diferentes variantes linguísticas assinala: 

 

Houvo entendimento, compreensom, entre as nossas modalidades idiomáticas? Modalidades idiomáticas 

cultas, diga-se de passagem. Eu acho que sim, no fundamental, pois para se entender é preciso vontade [...]. No 

entanto nom se podem ignorar as diferenças entre as três modalidades de língua comum aqui presentes: 

-fonéticas, tanto brasileiras como lusitanas ou galaicas. 

-sintácticas, notórias em especial as brasileiras. 

-morfológicas e léxicas, destacáveis talvez por parte galega (Rodríguez Fernández, 2002: 291). 

 

Assim, segundo o professor compostelano: 

 

A Galiza aparecerá assim aos olhos dos luso-brasileiros como um país onde a anormalidade lingüística é 

justamente a norma, onde o grande idioma galego-luso, “extenso e útil” no dizer do nosso Castelao, é 

minorizado..., apesar de maioritário em todas as acepçons do termo. Também contribui para essa invisibilidade 

do galego o “disfarce” ortográfico. O galego (nas suas práticas dominantes) disfarça-se ortograficamente de 

espanhol para, no dizer de alguns, poder sobreviver; no sentir de outros, porém, para melhor ser assimilado, sem 

traumas e sem remorsos (Rodríguez Fernández, 2002: 293). 
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A ortografia e a fonética parecem centrar os estudos contrastivos entre a língua portuguesa e 

as variedades galegas, embora a questão ortográfica, sobretudo a partir da perspetiva do debate 

normativo galego, seja um debate intrassistémico do espaço galego.  

 

Admitindo, pois que a «diferença», a diferença «galega» a respeito das congéneres venha marcada polo 

aspecto fonético, o aspecto mais visível (audível) mas, em nossa opiniom, nom o fundamental, cumpre sublinhar-

se no entanto que o que mais desentoa ou discorda por parte da modalidade galaica é a lingua escrita actualmente 

dominante na Galiza, que avulta, que exagera até ao limite, essa diferença real existente, ocultando, em 

contrapartida, o património comum com o resto das variantes, aspecto este que supera amplamente, insistimos, o 

repertório das diferenças (Rodríguez Fernández, 2002: 295-296). 

 

Quer dizer, as dificuldades gráficas dos estudantes galegófonos são praticamente idênticas aos 

dos castelhanófonos, quer partam do sistema ortográfico do galego oficial quer partam do 

castelhano. Essas dificuldades também são quase idênticas às de um falante hispano, se se excluir 

a falta de repertório lexical que possa ter um estudante murciano. Eis a grande diferença, ao léxico 

disponível facilita a compreensão, mesmo que as dificuldades ortográficas sejam similares. 

Por exemplo, se o texto fosse: 

 

No espaço entre o banco do motorista e o assento do passageiro, uma 

luz vermelha piscava. 

 

As dificuldades na escrita serão muito semelhantes para um estudante galego ou madrileno:  

 Dúvida em espaço <ç>, possível uso de <s> ou <z>. 

 Dúvida em assento <ss>, possível uso de <s>. 

 Dúvida em passageiro <g>, possível uso de <j> ou <x>.  

 Dúvida em uma, possível uso de <unha> ou <una>.  

 Dúvida em vermelha <lh>, possível uso de <ll>.  

 Dúvida em piscava <v>, possível uso de <b>. 

A grande diferença é que o estudante galego sabe o que é a cor vermelha e, se calhar, também 

conhece a palavra piscar.  
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Porém, quer o estudante galego quer o madrileno, perguntariam pela palavra motorista, ou 

ficariam a pensar o que não é [cf. motard]. 

É evidente que esta questão da intercompreensão não pode ser analisada isoladamente e é 

preciso inseri-la em contextos comunicativos concretos. Porém, esta questão da forte proximidade 

gráfica interlinguística entre o galego e o espanhol, e não só, é facilmente constatável quando se 

realizam traduções de português, galego e espanhol, pois o par galego-espanhol, espanhol-galego 

pode ser realizado, ao nível gráfico, de modo quase automático, por exemplo neste excerto da 

Wikipédia: 

 

A história de Portugal como nação europeia remonta à Baixa Idade Média, quando o condado 

Portucalense se tornou autónomo do reino de Leão. Contudo a história da presença humana no 

território correspondente a Portugal começou muito antes. A pré-história regista os primeiros 

hominídeos há cerca de 500 mil anos. 

 

Mesmo ao nível dos tão divulgados falsos amigos
64

 (Vidal Figueroa, 1995, 1997, 2001) o que 

reforça a ideia formulada por Bragado Trigo (2006: 40) para o caso dos falsos amigos Galego-

Português-Espanhol: “o galego parece estar cada vez máis próximo do Español que do Portugués”. 

Repare-se no exemplo, onde a dificuldade não é gráfica, mas léxico-semântica: 

 

Cada criança recebeu um agasalho. 

 

A realidade que os docentes de PLE temos nas aulas é a de uma realidade gráfica da escrita 

galega fixada, embora com instabilidades, e um modelo gráfico do espanhol absolutamente 

consolidado. É a partir desta realidade, consolidada através do sistema educativo, dos meios de 

comunicação, da administração pública, do governo autonómico, etc. que devemos desenvolver a 

nossa metodologia. Este trabalho não se centra, assim, na questão normativa do galego, nem na 

                                                 
64 Para uma visão geral sobre a classificação dos falsos amigos do português para falantes de espanhol veja-se o 

trabalho da professora da Universidade de Salamanca, Sofia Oliveira Dias (2014), onde é realizada uma análise sobre 
as principais classificações de falsos amigos no par português-espanhol. 
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consciência linguística na Galiza, embora ambos os temas estejam presentes, porque também 

formam parte, em diferentes graus, da idiossincrasia galega, e as aulas de PLE não ficam à margem.  

Parece, aliás, que no caso galego as relações de todo o tipo –económicas, culturais, científicas, 

etc.– percorrem caminhos paralelos aos do conhecimento propriamente linguístico. Para esta 

situação, à falta de estudos macro e microlinguísticos mais especializados, influencia 

determinantemente que estes relacionamentos sejam feitos maioritariamente em espanhol, por 

parte portuguesa, e em espanhol, com recurso subsidiário para maior compreensão, à língua galega, 

no caso galego. De facto, ao contrário de outros espaços transfronteiriços europeus, o próprio caso 

da Extremadura espanhola, o conhecimento mútuo dos modelos linguísticos das respetivas 

comunidades não figura nos planos de achegamento, e sim o estabelecimento de relações diretas e 

fluídas. 

Quer dizer, a própria proximidade linguística teve no caso do desenvolvimento da língua 

portuguesa no sistema educativo galego uma situação contraditória. Por um lado, argumenta-se que 

as relações luso-galegas são importantes para o desenvolvimento económico da Galiza, o que de 

facto é assim.  

 

O galego é riqueza da nosa nación porque derruba barreiras. Se Galiza consegue reforzar a ponte coa 

lusofonía, e que unha maioría dos seus xoves rematen o ensino medio tendo un nivel alto de portugués, ademais 

dos dous idiomas oficiais e o inglés, será un país mais próspero. Os empresarios, os técnicos, os directivos e os 

traballadores en xeral serán máis produtivos, porque serán capaces de empregar máis idiomas. Incluso falarían 

tres idiomas oficiais da Unión Europea, o que os capacita, no plano do coñecemento lingüístico, para seren 

funcionarios das institucións comunitarias, se desexan intentalo (Sáez Ponte, 2015) 

 

Porém, por outro lado, o conhecimento do português não foi potenciado, porque essas relações 

são realizadas em espanhol, pois em Portugal o espanhol funciona como língua de intercâmbio na 

maioria das relações luso-espanholas e porque, no caso específico da Galiza, os galegos podem 

recorrer normalmente ao galego, de forma passiva ou auxiliar, para maior intercompreensão. 

Esta realidade apresenta um problema fundamental, o desequilíbrio entre os maiores e 

melhores conhecimentos que em Portugal há sobre a realidade cultural e linguística em Espanha, 

sempre, evidentemente, em termos gerais, e os que os espanhóis têm sobre Portugal. Assim, a 

cidadania galega, em geral, tem a sensação que não é preciso conhecer a língua portuguesa, porque 
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não faz falta, porque com o espanhol, o galego ou uma espécie de portugalegonhol chega, porque 

nunca tiveram problemas de comunicação ou compreensão ou porque acham que o rendimento que 

vão tirar ao esforço de aprendizado é muito menor do que se estudarem outras línguas. 

A este respeito, é evidente a facilidade de aprendizagem da língua portuguesa dos galegos, 

mas ao mesmo tempo há que sublinhar que o próprio conflito linguístico que, com maior ou menor 

intensidade, vive a sociedade galega, é transferido para a aprendizagem da língua portuguesa, 

porque é uma das referências para um possível modelo linguístico.  

Ao mesmo tempo, o modelo linguístico da língua galega sofreu, sofre e está a sofrer um grande 

processo de mudança linguística com notáveis, gerais e sistemáticas interferências linguísticas do 

castelhano. Por isso, a possível subsidiariedade da língua galega no contexto português e, por 

extensão, lusófono, é muito difícil de determinar, o que causa que o formando galego acabe muitas 

vezes por confluir, de modo geral, com as mesmas dificuldades na aprendizagem do que noutros 

espaços hispânicos. Consequentemente, a aprendizagem do português deve ser sistemática e bem 

estruturada, segundo as necessidades específicas do estudante galego, conforme à idade e ao nível 

de formação.  

Quando alguém por própria vontade quer começar a estudar uma língua, as motivações para 

fazer esse esforço podem ser muito diferentes: razões profissionais, académicas, económicas, 

culturais, intelectuais, pessoais, etc. É evidente que as motivações para um espanhol estudar inglês 

ou polaco são normalmente diferentes, também parece compreensível que por razões geográficas 

um esloveno tenha mais curiosidade por estudar italiano e não português, embora estas questões 

sejam, por razões sociolinguísticas e sociológicas que agora não são de interesse analisar, muito 

complexas e contraditórias. 

No caso galego existe uma sensação reiterativa e quase unanimidade na pouca importância de 

estudar português, porque se pressupõe o seu conhecimento65, através da formação e afirmação de 

dois tópicos: 

                                                 
65 É significativo que muitos galegos ponham nos curricula vitae um domínio médio de português sem nunca 

terem lido um texto escrito nesta língua, sem nunca terem ouvido uma notícia de rádio, ver um filme ou sem serem 
capazes de manter um diálogo básico em português. 
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 O primeiro é que “galego e português são a mesma língua”
66

. Conceito ritual, 

aceite na sociedade galega, nos discursos protocolares –“invocação da 

irmandade galego-portuguesa” (Torres Feijó, 2018: 258)–, mas sem 

implicações nos processos de conhecimento, quer do galego quer do português, 

nem da própria elaboração do padrão culto da língua galega
67

. 

 O segundo tópico também maioritariamente aceite parte de uma experiência 

pessoal e coletivamente transmitida: “eu nunca tive problemas de comunicação 

em Portugal”.  

Este segundo tópico é muito complexo de descrever e de analisar, pois parte do princípio da 

vontade de comunicar dos interlocutores e porque são pré-estabelecidos como normais mecanismos 

de comunicação especiais, por exemplo, a utilização de um portunhol
68

 aproximativo ou consentido 

(Rojas, 2010) por parte do português e um galego ideal por parte do galego. 

Este tipo de situações de adaptação dos códigos próprios com o objetivo de uma boa 

comunicação são muito habituais em espaços de fronteira. No caso galego-português, o falante 

galego tem muitos conhecimentos passivos que ajudam no processo de comunicação, p.ex., 

conhece as palavras “ontem”, “janela”, “ainda”, “garfo”, “colher”, embora utilize no seu dia a dia 

as palavras “ayer”, “ventana”, “aunque”, “tenedor”, “cuchara”.  

Por outro lado, o falante português, pela proximidade linguística e cultural entre espanhol e 

português, estabelece rápidos mecanismos que facilitam esta comunicação: “*Lo bocadillo está 

aquecido” (cf. El bocadillo está caliente). Esta mistura faz com que o galego faça ideia de que esse 

                                                 
66 Eu pertenço ao grupo de galegos que acredita que são versões do mesmo sistema linguístico, construídas em 

realidades sociais diferentes. Porém, esta questão deve ficar fora da relação académica docente-estudante, embora 
possa ter implicações numa perspetiva pedagógica-didática específica. 

67 Assim se estabelece a relação com o português na introdução às Normas ortográficas e morfolóxicas do idima 
galego: “Valorar a contribución do portugués peninsular e brasileiro, mais excluír solucións que, aínda sendo 
apropiadas para esa lingua, sexan contrarias á estrutura lingüística do galego. O punto de partida e de chegada en 
calquera escolla normativa ha de ser sempre o galego” (Normas ILG-RAG, 2012: 10). 

68 Sobre o conceito “portunhol” existe uma grande confusão terminológica, pois há literatura que situam o 
fenómeno como um simples processo de aprendizagem, outros como uma fossilização permanente, outros trabalhos 
definem o portunhol como um modelo idealizado pelos falantes de ambas as línguas, ou também como um modelo 
estável de modelo linguístico transfronteiriço, com especial incidência entre os países hispanofalantes que fazem 
fronteira com o Brasil (cf. Daïrou, 2011).  



Xurxo Fernández Carballido 

 

78 
 

código circunstancial é uma espécie de versão fácil do português
69

. 

Estes dois tópicos acabam por ser assumidos por entidades políticas e, de forma geral, pela 

sociedade galega, o que serve de argumentação para não apoiar a promoção do ensino do português. 

Assim, quando é proposta a implantação da língua portuguesa no sistema educativo galego, quando 

alguém individualmente propõe a sua intenção de estudar português é muito frequente ouvir 

sentenças do género: “Estudar português na Galiza? Não faz falta, já temos o galego”. Este 

apriorismo, segundo o qual ao saber galego não faz falta estudar português é, no mínimo, confuso, 

por vários motivos que vão ser analisados a continuação. 

 

3.1 PADRÃO LINGUÍSTICO DO GALEGO E O PLE NA GALIZA  

 

A questão sobre a norma na língua galega é um debate relativamente intenso e frequente, que 

não ocupa só as salas de aulas das faculdades de filologia. O denominado conflito normativo é 

visível e transfere-se às aulas com diferentes intensidades e pedagogias, sobretudo às aulas de 

língua galega. O debate existe, é necessário, mas que as aulas de língua portuguesa não são o local 

apropriado para o mesmo, no sentido de servir como pretexto. E assim, na sua maioria, é percebido 

pelos docentes e estudantes de português na Galiza. 

Ligado a este debate normativo do galego, enquadra-se o interesse pela língua medieval 

galego-portuguesa. Dos vários estádios da história da língua galega, por um processo de 

legitimação do sistema cultural galego, a etapa medieval do território da Galiza e da língua galega 

é percebida como um período fundamental. Fruto da forte filologização da didática da língua 

galega, há uma tendência para analisar textos da língua medieval nas aulas de língua e literatura 

galega no sistema educativo galego. No espaço educativo galego percebe-se que a história medieval 

da língua galega é legitimadora e reveladora do estatuto que não tem na atual sociedade galega.  

É preciso lembrar que estes hábitos filológicos, muito incutidos na formação académica dos 

docentes galegos, derivam da realidade formativa dos docentes de língua portuguesa na Galiza, 

pois a maioria dos profissionais tiraram cursos nas faculdades de filologia, filologia hispânica, 

                                                 
69 A pesar de todas as oportunidades de estudos sociolinguísticos que oferece a comunicação de fronteira não 

foram encontrados estudos de campo sobre as relações linguísticas neste espaço. Seria muito interessante conhecer 
como se estabelecem esses contactos comunicativos, a sua natureza e características. 
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especialidade galego-portuguesa, filologia galega ou filologia portuguesa, embora haja também 

professores com cursos de tradução ou de outras áreas da filologia e em menor número de educação 

básica ou outras especialidades. Eventualmente, resultado dos planos formativos da licenciatura, 

esta possível tendência medievalizante é muito frequente nos docentes que cursaram estudos de 

filologia galego-portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela, que durante muitos anos 

foi a única universidade galega que tinha este curso. 

A este respeito, a língua medieval não é um referente pedagógico-didático válido para o PLE 

na Galiza. A sua função na sociedade galega de hoje em dia é encarada mais como um recurso 

simbólico em discursos referenciais sobre “as origens comuns galego-portuguesas”. Para ir ao 

encontro dos objetivos comunicativos marcados no processo de ensino e aprendizagem de línguas 

modernas, esses textos da lírica galego-portuguesa ou da prosa medieval, mesmo que legitimadores 

de tradição, ficaram longe das necessidades dos falantes galegos para conhecerem o português. 

Esta revisão crítica do uso de textos antigos legitimadores não é exclusivo de docentes galegos. 

No caso de docentes portugueses de PLE a trabalhar em Espanha também se constata a utilização 

de textos canónicos da literatura nacional portuguesa no processo de ensino da língua portuguesa, 

muito mais no plano simbólico, a afamada “língua de Camões”
70

. Utilizar Os Lusíadas de Camões 

para legitimar a tradição literária e linguística portuguesa não é o mesmo que utilizar o português 

com objetivos de aprendizagem comunicativa. Esta questão tem maior relevância na relação entre 

língua e literatura no processo de ensino e aprendizagem de PLE, embora se constate que o PLE 

na Galiza acompanha a desligação que houve noutras LE, inglês, francês, espanhol, etc. no qual a 

literatura está a ficar a cada vez mais num plano muito secundário. 

Retomando a questão normativa do galego em relação com o PLE, é lógico pensar que as 

pessoas, incluídos docentes e estudantes, qualquer que seja a sua origem e condição, têm ideologia, 

porque não existe a objetividade nem a neutralidade quando se tem uma opinião formada sobre 

uma questão, sobretudo, quando é tão sensível e identificativa, mas isso não pode ser empecilho 

para ser verazes e plurais. Por isso, pedagogicamente, esse debate normativo deveria ser feito nos 

espaços apropriados, quer dizer, transferir o debate ao conjunto da sociedade galega.  

                                                 
70 Também em Portugal, como acontece em outros contextos culturais próximos, por exemplo, com El Quijote 

em espanhol, existe o debate da atualização de clássicos para a sua divulgação entre jovens, escolares ou versões em 
português do Brasil. 
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Não faz falta nem dizer que estas questões são absolutamente estranhas às outras realidades 

espanholas. Mesmo para os colegas portugueses ou brasileiros são temas que, por vezes, ficam 

longe das suas apetências pessoais e intelectuais, demonstrando alguma incredulidade pelos 

debates à volta destas controvérsias. Todavia, para compreender uma sociedade é preciso conhecê-

la em todas as suas dimensões. Isto reforça a ideia, respaldada pela experiência, de que para ser 

professor de uma língua estrangeira não chega com ter essa língua como língua materna, mas, 

sobretudo, é necessário ter um largo conhecimento das diversas circunstâncias que possam intervir 

no processo de ensino e aprendizagem. Neste mesmo âmbito situa-se o debate sobre a designação 

de “língua estrangeira” para a presença do português no sistema educativo galego, onde se 

constatada que para uma corrente social não é possível falar de PLE na Galiza, porque a língua da 

Galiza é o português, embora nesta tese se defenda a utilidade e conveniência do conceito PLE 

para o ensino do português na Galiza. 

Voltando ao tema central deste capítulo, o galego hoje falado, escrito e estudado na Galiza, 

por razões históricas, é uma língua muito interferida pelo castelhano. Este conceito de galego 

moderno está muito ligado a um padrão de língua fortemente castelhanizado, não apenas em 

situações informais ou menos cuidadas, mesmo em contextos formais, como os académicos, na 

comunicação social ou em organismos administrativos, etc. Não só ao nível lexical, mas a todos os 

níveis: fonético, sintático, morfológico, pragmático, etc. Não há texto, oral ou escrito, culto ou 

coloquial, rural ou urbano, entre jovens ou idosos, com grande nível de literacia ou sem ele, onde 

não se possa constatar este facto. 

 

Quatro séculos de quase completo afastamento da escrita e dos registos elevados, cinco séculos de 

subordinaçom sócio-cultural ao castelhano e de concomitante isolamento a respeito dos seus codialectos 

socialmente estabilizados (lusitano e brasileiro) e, desde a segunda metade do século XIX, um processo de 

regeneraçom formal fraco, disperso e, em grande medida, mal orientado tenhem determinado que o galego 

apresente na actualidade um léxico notavelmente depauperado –por perda de recursos expressivos e, sobretodo, 

por incapacidade para a criaçom lexical– e maciçamente castelhanizado. Depauperaçom e castelhanizaçom do 

léxico galego que, por sua vez, e como seria natural esperar-se, se tenhem traduzido numha disfuncionalidade e 

numha descaracterizaçom que no momento presente comprometem em alto grau, respetivamente, a capacidade 

expressiva da língua e a sua autonomia em relaçom ao castelhano (Garrido, 2011: 23). 
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Este processo de substituição linguística e castelhanização é um processo vivo, não 

estabilizado, e de difícil resolução (Sánchez Rei, 2014), (Freixeiro Mato, 2015, 2016), porque na 

Galiza a língua A –segundo a dicotomia fergusoniana– continua a ser, em praticamente todos os 

âmbitos da sociedade, o castelhano, enquanto o galego é a língua B, quando não uma língua 

esquecida, oculta ou desprezada. Isto é um facto, se calhar com matizes, mas generalizado
71

. 

Talvez seja uma afirmação reflexiva condicionada pela orientação ideológico-linguística desta 

tese, mas é um facto que quando se estuda ou se leciona português na Galiza é possível tomar 

consciência da forte castelhanização do galego. Esta reflexão vai ao encontro de uma ideia 

prototípica no contexto galego pela qual não faz falta aprender português porque já se fala galego, 

por isso é preciso desbaratar esta ideia por errada, inexata e falsa, a partir da análise do padrão do 

galego atual e do conhecimento real e autónomo do galego por parte dos falantes. Princípios que 

vão ser desenvolvidos a seguir. 

 

3.2 O PADRÃO GALEGO E O PORTUGUÊS 

 

Esta epígrafe tem como objetivo analisar brevemente o padrão galego oficializado através de 

disposições normativas e as consequências que isso tem no processo de ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa na Galiza. É preciso referir que agora não se vai fazer referência às interferências 

existentes na aprendizagem de uma língua, nem às mudanças de código, mas à breve análise da 

codificação da língua galega aprendida pelos galegos e as repercussões que essas escolhas têm no 

processo de aprendizagem, de ensino e de avaliação na aula de língua portuguesa na Galiza. 

O atual modelo linguístico ensinado nos centros de ensino e utilizado na maior parte dos 

jornais, livros e dos espaços públicos, é uma norma linguística diferenciadora a respeito da língua 

portuguesa. A este respeito é inúmera a bibliografia sobre o denominado “conflito normativo” da 

língua galega, todavia, ao não ser este o tema desta tese de doutoramento, não faz muito sentido 

dar excessivas referências, apenas uma sucinta apresentação. As duas posições antagónicas sobre 

o conceito de língua podem ser representadas pela dita “isolacionista”, representada pelo Instituto 

                                                 
71 A bibliografia a este respeito é inúmera, mas em relação ao processo de castelhanização do galego pode ser 

ilustrativa a palestra: “Uma língua não se faz só substituindo palavras” de Álvaro Iriarte Sanromán nas III Jornadas de 
Língua, realizada no campus de Ourense da Universidade de Vigo em 2010: ˂http://tv.uvigo.es/video/23573˃ 
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da Lingua Galega (ILG) e a Real Academia Galega (RAG) e assumida como a “normativa oficial” 

pelas entidades administrativas e políticas da Galiza. Por outro lado, está o modelo codificador 

conhecido popularmente como “reintegracionista” e representado pela Associaçom Galega da 

Língua (AGAL). A chave da questão gira à volta da relação do galego e do português como línguas 

diferentes (isolacionismo), ou como sendo a mesma língua galego-portuguesa (reintegracionismo). 

Segundo a Lei de normalización lingüística, de 15 de junho de 1983, a Real Academia Galega 

detém o critério de autoridade para a normativização da língua galega. Assim surgem as Normas 

Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, elaboradas em parceria entre a RAG e o ILG e 

conhecidas como Norma ILG-RAG, publicadas em 1982 e reformadas em 2003. Também em 1983 

–corrigida e acrescentada em 1989– foi publicado o Estudo Crítico das Normas Ortográficas e 

Morfolóxicas do Idioma Galego, conhecida popularmente como Norma AGAL, e posteriormente 

adaptada na linha de uma maior confluência com o padrão linguístico português (Associaçom 

Galega da Língua, 1983, 1985, 2012, 2017). 

Esta pode ser considerada uma questão secundária no objeto de estudo, mas acaba por ter muita 

mais importância do que se possa, a priori, pensar, por várias razões: 

 Os estudantes acabam por trazer dúvidas, inseguranças, suposições alastradas 

pelas próprias conceções, perceções e preconceitos que se tenham da língua 

galega e da sua função na sociedade galega. 

 A conceção que se tenha da língua galega também se transfere ao processo de 

conhecimento da língua portuguesa. 

 De maneira individual, não se pode afirmar que isolacionismo ou 

reintegracionismo possam dar melhores resultados na aprendizagem da língua 

portuguesa, embora existam posicionamentos normativizadores que facilitem o 

seu conhecimento
72

. 

 Maior presença ou influência na questão ortográfica do que na expressão oral. 

 

Seguidamente vão ser apresentadas amostras significativos que refletem as escolhas 

                                                 
72 Se no padrão galego a palavra ‘queixo’ ou a expressão ‘pronto!’ fossem priorizadas a ‘barbela’, próxima do 

castelhano ‘barbilla’, e ‘vale!’, idêntica ao espanhol ‘¡vale!’, facilitariam o conhecimento do português. Geralmente 
são escolhidas as formas que diferenciam o galego do português e o aproximam do castelhano. 
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diferenciadoras no processo de codificação do modelo oficializado do galego e os problemas que 

normalmente são transferidas ao processo de aprendizagem da língua portuguesa
73

. 

Outrossim, pretende-se demonstrar que segundo as escolhas feitas nesse processo codificador 

podem ser normalizadas formas que se afastam ou aproximam do conjunto linguístico lusófono e 

como, com uma ou outra escolha, o galego atual poderia ser identificado como mais uma variedade 

autónoma, dentro do amplo espaço linguístico da Lusofonia, e fortalecer-se-ia o grau de autonomia 

entre galego e espanhol. 

Como já foi assinalado, este modelo linguístico que se afasta do português é percetível em 

todos os âmbitos da língua. Seguidamente vão ser analisadas as principais características desse 

modelo, evidentemente sem caráter sistematizador, na ortografia, no léxico, na acentuação e na 

sintaxe, e as repercussões que têm na dinâmica do ensino e aprendizagem da língua portuguesa na 

Galiza. 

 

3.2.1 Grafia 

 

No galego ILG-RAG, o uso das grafias e da acentuação é praticamente idêntico às do espanhol. 

Também não existem outras grafias do português contemporâneo como: <ç>, <g + e, i>, <j>, <lh>, 

<qu+a, o>, <ss> e o uso é diferente em outras, por exemplo, <b> (boda), <s> (sapato), <v> 

(cavalo), <m> (com), <x> (cálix), <z> (fazer). Assim, como a relação entre a pronúncia e a grafia 

é diferente, o que faz com que a leitura tenha algumas dificuldades: Jorge, José, janeiro, cinco, 

você, etc. 

 

(1)   Minho (pt) / Miño (gz) (es)
74

 

O <ñ>, a grafia mais simbólica do castelhano, é também utilizada em galego ILG-RAG. Em 

português a grafia <nh> representa o som nasal palatal /ɲ/, no galego a mesma grafia <nh> 

                                                 
73 Para uma análise ao contrário, a dos portugueses que queiram conhecer as diferenças na aprendizagem do 

galego vid. Vázquez Cuesta (2002) ou Malvar Fernández (2006). 
74 São utilizados os seguintes parâmetros comparativos:português padrão (pt), português não padronizado (pt-), 

galego Norma ILG-RAG (gz), galego não padronizado (gz-), espanhol padrão (es), espanhol não padronizado (es-). 
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representa o som nasal velar /ŋ/ –que ocorre, por exemplo, na forma feminina do artigo indefinido: 

unha–, realização fonética que não existe nem em português nem em espanhol. 

Esta escolha gráfica <ñ> facilita a leitura para os falantes de espanhol, pois aproxima-se da 

forma espanhola “una” (un-ha), dificultando a compreensão aos falantes lusófonos. Se a escolha 

gráfica para representar este som tivesse sido <mh> “umha”, os que veriam facilitada a 

compreensão seriam os falantes lusófonos, uma vez que se aproxima da forma portuguesa “uma”. 

Esta questão faz com que alguns estudantes pensem que em Portugal as pessoas dizem: “espa/ŋ/a”, 

“mi/ŋ/o” ou “cami/ŋ/o”, lendo segundo o critério correspondencial grafia-pronúncia galego: 

“Espan-ha”, “Min-ho” ou “camin-ho”. 

Quer dizer, uma outra escolha gráfica, ter-lhe-ia dado ao galego maior autonomia a respeito 

do castelhano, ao mesmo tempo que possibilitaria uma maior aproximação com o português. Como 

essa não foi a escolha, as dificuldades de um galego conhecer a escrita do português podem ser 

similares às de um madrileno ou andaluz. 

 

(2)   caça (pt) / caza (gz) (es) 

O cê cedilhado foi excluído da escrita do galego, consequentemente, as explicações de 

utilização desta letra são idênticas para galegófonos ou castelhanófonos. 

Esta letra é utilizada em sufixos de tradução sistemática, tão frequentes como –ción que em 

português passa quase sempre para –ção: manifestación (es) – manifestação (pt).  

O C pode representar o som [k] C + A, O, U: caca, pouco, cuidado ou o som [S] C+ E, I: cem, 

cinto. 

O Ç cê-cedilhado só representa o som [S] e só se escreve Ç + A, O, U: caça, poço, açúcar. Por 

isso um erro muito frequente entre os formandos é a escrita: *Voçê ou *çidade. Nunca se escreve 

Ç + E, I, porque C + E, I já tem o som [S]: vocês, cidade
75

.  

                                                 
75 É frequente que no processo de ensino se sistematizem as regras de utilização das letras, especialmente as que 

não existem ou não têm correspondência com o galego ou espanhol:  
 As palavras que terminam em –AÇA, –AÇO, –IÇO e –IÇA: ameaça, paço, roliço, cobiça. [Há 

algumas exceções: prazo, juízo] 
 Tem um uso frequente em formação derivacional em palavras que terminam em –ANÇA e –

ENÇA: crer ˃ crença; herdar ˃ herança; renascer ˃ renascença. 
 O prefixo –çal: lama ˃ lamaçal; lodo ˃ lodaçal. 
 As terminações em –ção e os seus respetivos plurais: canção > canções. 
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(3)   gigante (pt) / xigante (gz) / gigante (es) 

Em todas as línguas românicas se mantém, geralmente, o uso correspondente da grafia <g + e, 

i>, embora seja com sons diferentes, fricativa palato-alveolar sonora [ʒ] em português, francês ou 

catalão, etc.  fricativa velar surda [x], em espanhol
76

. 

No galego a diferença entre a fricativa palato-alveolar sonora e surda foi neutralizada, 

consequentemente, não há distinção fonético-fonológica entre as palavras ligeiro (ágil, veloz) e 

lixeiro (encarregado de tirar o lixo). Esta diferença também foi simplificada pela utilização em 

galego do xis <x> em substituição sistemática dos dígrafos <g + e, i>: xente (gz), fuxir (gz). 

 

(4)   jaula (pt) / xaula (gz) / jaula (es) 

Como já foi explicado em (3), na grafia galega da norma ILG-RAG há uma simplificação 

gráfica foneticista pela qual desaparece a grafia <j>. Aliás, nessa norma é conhecida como ‘iota’, 

e é substituída pela grafia <x>. Foneticamente, na maior parte do território galego houve uma 

neutralização dos sons [ʒ] e [ʃ], que são pronunciados da mesma forma, queijo e queixo, embora 

na norma ILG-RAG sejam as duas escritas com xis: queixo. 

Já, em espanhol, a grafia <j> corresponde ao som [x]: Jacinto, jarra, Jerónimo, Jorge, José, 

jurar, jurídico, justo, etc. 

 

(5)   orgulho (pt) / orgullo (gz) / orgullo (es) 

O dígrafo português ele agá <lh> em galego é substituído pelo duplo l <ll> (“elle” em 

espanhol): caralho (pt) / carallo (gz); filha (pt) / filla (gz); palha (pt) / palla (gz). Porém, as 

confusões na lecto-escrita são menos frequentes às do dígrafo <nh>, pois o dígrafo <lh> não é 

utilizado nem em espanhol nem em galego, por isso os exemplos de má leitura são menores: p. ex. 

Magalhães (lido “Magalaes”), Alhambra, com leituras diferentes em espanhol ou português. 

 

                                                 
 Algumas formas verbais muito frequentes e nos verbos derivados: peço (pedir), meço (medir), 

faço (fazer), despeço (despedir), refaço (refazer), etc. 
 Depois de l, n, r, o habitual é o uso de ç: calçar, França, berço [Há algumas exceções: anzol, 

cinza, Tanzânia] 
 As palavras que têm c levam ç nas derivadas, e vice-versa: doce > doçura; raça > racismo. 

76 Coexistem alguns exemplos marginais de dupla grafia: Lage / Laje (em português); Jiménez / Giménez (em 
espanhol). 
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(6)   sequência (pt) / secuencia (gz) / secuencia (es) 

Ao contrário do estabelecido em galego ou espanhol, as sequências <cua>, <cue> e <cuo> são 

muito poucos frequentes em português (cuidar, cuidado, picuinhas, etc.), por isso produz nos 

aprendentes alguma estranheza inicial ao escrever: aquicultura, frequente, oblíquo, qual, quatro, 

etc.  

 

(7)   andava (pt) / andaba (gz) / andaba (es) 

O uso das grafias <b> e <v> é, regra geral, similar em português, galego ILG-RAG e espanhol. 

Para além disso, em português, com exceção do norte de Portugal
77

, existe a distinção fonética 

entre <v>, que corresponde à realização fricativa labiodental sonora e <b> que reproduz a oclusiva 

bilabial sonora.  

Razões histórico-filológicas e fonéticas explicam as diferenças nos usos destas grafias, onde o 

padrão galego, quase sempre, coincide com os usos do castelhano. 

 

Português Galego ILG-RAG Espanhol 

Morfema verbal da primeira 
conjugação do imperfeito do 
indicativo –va: cantava. 

–ba: cantaba. –ba: cantaba. 

Sufixo –vel > –veis: admirável – 
admiráveis. 

–ble > –bleis: admirable – 

admirables
78

. 

–ble > –bleis: admirable – 

admirables. 

Uso –vr: lavrar, livre, livro, 
livraria, livreiro, palavra, etc. 

Uso –br: labrar, libre, libro, 

librería, libreiro, palabra, 

etc
79

. 

Uso –br: labrar, libre, libro, 

librería, libreiro, palabra, 

etc. 

Verbos muito frequentes, com 
todas as suas conjugagões e 
formas derivadas: dever, 
escrever, haver. 

deber, escribir, haber. deber, escribir, haber. 

                                                 
77 Ao contrário do que se passa no ensino do galego ou espanhol como língua materna, a confusão gráfica  <b> 

/ <v> não é muito trabalhada nos territórios onde o português não apresenta esta diferença fonética. 
78 Embora em galego exista a possibilidade de empregar o sufixo –bel > –beis (admirábel – admirábeis), não é 

considerada nem utilizada como forma prioritária. 
79 O uso de <vr> em galego é absolutamente marginal –acivro (gz), azevinho (pt), acebo (es)–  e inexistente 

em espanhol. 
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Algumas palavras utilizadas 
frequentemente: alvarinho, 
cavalo, erva, fevereiro, escova, 
estorvar, povo, povoação, 
trovador, etc. 

albariño, cabalo, herba, 

febreiro, escoba, estorbar, 

pobo, poboación, trobador, 

etc. 

albariño, caballo, hierba, 

febrero, escoba, estorbar, 

pueblo, población, trobador, 

etc
80. 

 

(8)   péssimo (pt) / pésimo (gz) / pésimo (es) 

Em português é utilizado o dígrafo esse duplo <–ss–> para representar o som da consoante 

fricativa linguodental surda [s]  em contraponto com a consoante fricativa linguodental sonora [z]: 

pressa / presa. 

Na fonética do galego moderno e no espanhol não se manteve esta distinção, embora tenha 

existido historicamente. Assim, onde em português é utilizado esse duplo, no modelo gráfico do 

galego ILG-RAG e no espanhol, apenas se escreve um esse <–s–>: partisse (pt), partise (gz), 

partise (es). 

Por outro lado, a questão das sibilantes e a sua representação gráfica é uma das principais 

dificuldades com que se defrontam os estudantes galegos e espanhóis no seu processo de 

aprendizagem da língua portuguesa
81

. De facto, normalmente os manuais portugueses não têm uma 

focagem acertada desta questão, pois tentam resolver as dúvidas gráficas dos estudantes 

portugueses e não as fonético-ortográficas dos galegos ou espanhóis. Assim, enquanto a homofonia 

é uma questão recorrente nos processos de ensino de português língua materna, este problema tem 

menos rendimento no caso concreto de galegófonos ou castelhanófonos a estudar PLE. 

Os exercícios de distinções de palavras que têm a mesma forma fonética, mas grafias e 

significados diferentes, são menos necessários do que explicações das normas para a utilização de 

uma determinada grafia segundo a perspetiva do utente, pois, às vezes, pode existir a impressão de 

que há necessidade de introduzir no falante de uma segunda língua erros típicos do falante nativo. 

São tarefas do tipo, “A distinção entre”:  

 

 

                                                 
80 Nesta análise não é interesante o valor semântico, apenas as formas gráficas. 
81 Até agora, e à falta de estudos mais pormenorizados, não estou em condições de afirmar se há grandes 

diferenças entre galegófonos e castelhanófonos neste item. 
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à há 

acessório assessório 

apreçar apressar 

cegar segar 

cela sela 

censo senso 

cinto sinto 

concelho conselho 

cose coze 

cosedura cozedura 

maça massa 

nós noz 

paço passo 

vês vez 

vós voz 

 

Também a possível confusão gráfica específica de falantes nativos da língua portuguesa de 

Portugal
82

: 

*gaz gás 

*portuguez português 

*confuzão confusão 

*precizo preciso 

*defeza defesa 

 

São muito menos interessantes para os estudantes galegos do que as regras de utilização das 

grafias explicadas a pensar nas necessidades específicas desse formando, o que reforça o princípio 

                                                 
82 Cada espaço linguístico da língua portuguesa apresenta dificuldades específicas segundo a sua área dialetal. 

Assim, não são idênticas as dúvidas na escrita para um angolano, brasileiro ou português, por exemplo. A este respeito 
é muito interessante o artigo de Perpétua Gonçalves (2007) sobre o português L2 em Moçambique. 
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da elaboração de métodos e materiais específicos para galegos
83

. 

Um exercício quiçá útil em PLM mas totalmente inútil em PLE na Galiza
84 seria esta tarefa 

modelo, onde os objetivos são os dos alunos do PLM e não o das necessidades específicas dos 

galegos: 

 

A- Escolhe a palavra que se enquadra em cada frase.  

1.1 Colocar o ______ correctamente é importante para distinguir o significado das palavras.  

a) acento  b) assento  

1.2 O ______ do monte corria velozmente por entre a floresta, fugindo dos caçadores.  

a) servo  b) cervo 

  

(9)   com (pt) / con (gz) / con (es) 

Em português o <–n> em posição final de palavra é muito pouco frequente, normalmente é 

utilizado em palavras de âmbitos cultos da língua e está relacionado com a formação do plural 

destas palavras: dólmen, hífen, ípsilon [dólmenes, hífenes, ipsílones]. O habitual é escrever a letra 

<–m>: bem, cantam, cem, homem, ontem, sem, também, etc. 

Em galego ILG-RAG e em espanhol é utilizado em todos estes casos a letra <–n>. Isto faz 

com que os alunos leiam anda[m], algué[m], armazé[m], be[m], come[m], dança[m], ningué[m], 

jove[m], etc. e não o ditongo nasal. 

 

(10) irmão (pt) / irmán (gz) / irmao (gz -) / hermano (es) 

Dentro das terminações das palavras que em latim terminavam em –ANUM, –ANOS, em 

galego existe uma distribuição dialetológica entre a forma mais afastada do português (irmán) (gz) 

e a de terminação similar com o português (irmao) (gz -), mas sem nasalidade. A escolha realizada 

                                                 
83 Um muito bom exemplo é a obra Do Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do galego-castelhano 

para o galego-português (Fagim, 2009), onde há uma excelente adaptação das explicações das regras ortográficas da 
língua portuguesa às necessidades específicas dos galegos, e com exercícios que vão ao encontro destas especificidades 
de aprendizagem. 

84 Embora na Galiza existam zonas de sesseio, os formandos estudam duas línguas ao mesmo tempo, galego e 
espanhol, língua que na Galiza não apresenta sesseio, por isso, mesmo as pessoas que não pronunciam a fricativa 
interdental [θ] em galego, sim o fazem em espanhol, pelo que a escrita correspondente a estes sons não é um problema 
ortográfico, como o é em português. 
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pelo galego padrão (irmán) afasta uma possível harmonia ortográfica com o português
85

.  

 

(11) veículo (pt) / vehículo (gz) / vehículo (es) 

Em português não se utiliza o <h> no interior de palavra. É por isso que se escreve veículo, 

proibir e uma palavra que tem <h> perde-a quando é derivada com um prefixo que termina em 

vogal: honesto > desonesto; humano > desumano, inumano; humidificar > desumificar > 

desumificador. 

A exceção a esta regra são os dígrafos <lh> e <nh>, é por isso que palavras como unha (gz) / 

unha (pt); Alhambra (pt) / Alhambra (es) são lidas de forma diferente em português, em galego 

ILG-RAG ou espanhol.  

 

3.2.2 Acentuação gráfica 

 

Em galego ILG-RAG e espanhol, a acentuação gráfica é praticamente idêntica e é uma das 

características gráficas mais diferenciadoras entre português e as outras línguas românicas. A 

acentuação em português tem em consideração a tonicidade das palavras e a abertura das vogais 

<a>, <o> e <e> enquanto que o espanhol, ao não ter o traço distintivo das vogais abertas e fechadas, 

apenas acentua graficamente palavras segundo a sua tonicidade. 

Apesar de em galego ser distintivo o traço da abertura e fechamento das vogais <e> e <o>, 

este traço linguístico não tem repercussão na acentuação gráfica do galego segundo o padrão ILG-

RAG. Espanhol e galego ILG-RAG apenas utilizam acento agudo, aliás, também conhecido como 

tilde em espanhol, o que origina confusão com o til de nasalidade <~> do português. No entanto, 

em português são utilizados três acentos: agudo <´> , grave <`>  e circunflexo <^>.  

Em geral, a acentuação galega segue praticamente as mesmas regras da acentuação espanhola. 

De facto, é uma das grandes dificuldades no processo de aprendizagem da lecto-escrita da língua 

portuguesa dos estudantes galegos, sobretudo na sua fase logográfica, pois no reconhecimento das 

palavras a partir da sua forma influencia muito a acentuação. 

                                                 
85 Em portugués documenta-se a realização –om para as terminações –ão: irmom, capitom, pom, etc. Embora 

sejam percebidas pelos falantes como dialetais e, consequentemente, não pertencentes à norma padrão da língua. 
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(12) Maria (pt) / María (gz) / María (es) 

Estas diferenças nas regras de acentuação podem ser às vezes disfarçadas pela grande 

proximidade linguística, também na tonicidade das palavras, como se passa em (12), onde o 

português não acentua a palavra Maria (pt) por ser uma palavra grave que termina em vogal a. 

Enquanto que em galego e espanhol as regras de acentuação prescrevem que María deve ser 

acentuada graficamente porque há que assinalar o hiato com acento agudo. 

 

(13) fotocopia (pt) ≠ fotocópia (pt)  / fotocopia (gz) / fotocopia (es) 

(14) pastelaria (pt) / pastelería (gz) / pastelería (es) 

Mas existem casos onde a particularidade na acentuação de cada uma das línguas repercute na 

leitura e na escrita, como acontece em (13, 14) onde a leitura, a escritura e o significado são 

diferentes.  

Em português fotocopia (pt) pode ser a terceira pessoa do presente do indicativo ou o 

imperativo afirmativo da segunda pessoa do verbo fotocopiar, enquanto fotocópia (pt) é o 

substantivo. Em português, os verbos terminados em –iar (afiar, copiar ou anunciar, p. ex.) são 

regulares na sua conjugação, enquanto no galego ILG-RAG há dois paradigmas: afiar (afío), 

anunciar (anuncio). Já no caso do galego ILG-RAG, quer a forma verbal quer o substantivo é 

fotocopia. 

É esclarecedor para compreender o automatismo na interiorização dos processos de 

aprendizagem da lecto-escrita, o caso das palavras pastelaria (pt) / pastelería (gz) / pastelería (es) 

(14), que têm a mesma acentuação grave nos três códigos escritos, mas as diferentes regras de 

acentuação provocam que a leitura seja diferente, então o aluno galego ao seguir as regras de 

acentuação do seu código vai ler *pastelária e não pastelaria.  

De facto, este é um exemplo significativo das fossilizações no âmbito da proficiência na 

leitura, pois embora ouçam pastelaria e estejam fartos de visitar pastelarias em Portugal continuam 

a ler segundo as suas regras de acentuação. Isto faz com que a não acentuação das palavras graves 

que terminam em –ia(s) seja uma das grandes dificuldades no processo de leitura dos alunos 

galegos, até não se familiarizarem com as regras. Mesmo em níveis superiores, é frequente a 

pronúncia incorreta de palavras como democracia, historia, padaria ou pronuncia.  
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(15) O trema 

Ao mesmo tempo, a não utilização de trema <¨>
86

 origina alguns erros de pronúncia e na leitura 

em palavras com particularidades de acentuação, onde o atual padrão oficial do galego
87

 e o 

espanhol têm as mesmas soluções divergentes da portuguesa: questão, sequestrar, tranquilo, etc. 

Esta questão das particularidades de acentuação e a utilização do trema também se reflete nas 

sequências  <gue>, <gui>: aguentar, bilingue cf. (língua), sanguíneo (cf. sangue). 

 

3.2.3 Léxico 

 

Segundo o professor da Universidade de Vigo, Carlos Garrido: 

 

Umha das características mais salientáveis da variaçom geográfica do significante na Galiza [...] é que, no 

quadro da geral e fundamental comunidade dos actuais léxicos galego, lusitano e brasileiro, muito raro é o caso 

de variaçom geográfica em que algumha das formas galegas nom coincida com a correspondente forma 

supradialectal luso-brasileira (Garrido, 2011: 106). 

 

Embora esta unidade exista, esteja documentada e ocorra em diferentes registos da língua oral 

ou escrita, a escolha feita no padrão ILG-RAG afasta-se com muita frequência das formas 

harmónicas relativamente ao padrão culto do português. Por isso, as entidades prescritoras da 

língua –dicionários, gramáticas, normas, ensino, administração, mídia, etc.– apenas consideram 

corretas ou preferentes aquelas palavras e aceções que coincidem com o castelhano, não com o 

português. Isto produz no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza dois 

fenómenos contraditórios: 

1º- Estranhamento. As formas não conhecidas no seu modelo de galego, culto ou popular, são 

consideradas estranhas. 

2º- Reconhecimento. As formas portuguesas não presentes no padrão galego ILG-RAG são 

                                                 
86 O trema foi eliminado no novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa. Até então era utilizado no português 

do Brasil e também é utilizado no galego segundo a norma AGAL, para facilitar a pronúncia em palavras que podem 
apresentar dúvidas de pronúncia: lingüística, bilingüe, lingüiça, freqüente, cinqüenta, agüenta, etc. 

87 ˂http://ilg.usc.es/pronuncia/˃ 
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reconhecidas como formas próprias nos seus falares
88

. 

Eis alguns outros exemplos significativos que reforçam o argumento da necessidade de estudar 

português de forma sistemática em contraste com o galego padronizado atualmente. 

 

(16) peru (pt) / peru (gz -) / pavo (gz ) / pavo (es) 

Esta ave
89

 tem o mesmo nome às duas margens do rio Minho, mas pela pressão do espanhol 

foi introduzida a forma pavo que hoje é a mais utilizada. Assim, mesmo as pessoas que utilizam 

peru para a ave viva em galego, diriam pavo quando o vão comprar ao supermercado. 

Este fenómeno conhecido como ruralização semântica é muito frequente na língua galega. Por 

este processo o nome galego fica para as designações antigas, tradicionais ou rurais, enquanto a 

forma lexical castelhana passa a ter o significado das realidades modernas, por exemplo: “lareira 

/ cheminea; vasoira / escoba; billa / grifo”. 

 

(17) janela (pt) / xanela (gz -) / fiestra (gz -) / ventá (gz) / ventana (es) 

Repare-se que da forma portuguesa até à espanhola existe uma forma em galego que é idêntica 

em português, com independência de grafá-la com <j> ou <x>, segundo a grafia utilizada no padrão 

ILG-RAG, mas a escolha utilizada nos registos formais da escrita ou da oralidade é a forma mais 

próxima ao castelhano: ventá (gz), embora a forma utilizada de modo geral pelos galegófonos seja 

o castelhanismo ventana (es). 

 

 

 

                                                 
88 Isto é algo constante, às vezes surge de forma natural, outras precisam um input. É habitual o comentário: “na 

minha zona também dizemos ervilha, escorregar, janela, peru, etc”. Ou constata-se com a diferença geracional “a 
minha avó também diz estar pronto”. Ao mesmo tempo, existe um conhecimento muito alto de léxico no seu uso 
passivo (leitura, compreensão) e muito baixo no uso ativo (escrita e, especialmente, na expressão oral). Assim, que 
alguém compreenda a palavra cadeira é geral, caso contrário é que alguém a utilize, porque no próprio galego oral 
espontâneo a palavra utilizada é geralmente silla, até ao ponto de poder causar problemas comunicativos entre galegos 
o uso da palavra cadeira e outras muitas na teoria padronizadas mas de uso muito reduzido: Deus, parafuso, pescada, 
porca –com o sentido espanhol de tuerca–, etc. e com independência da grafia empregada: estoxo, follado, polbo, etc. 

89 Grande ave galinácea originária da América do Norte e Central (Meleagris gallopavo, Lin.), introduzida e 
domesticada na Europa desde o século XVI. (O termo peru designa em especial o macho, que pode pesar até 19 kg; 
tem na cabeça verrugas e carúnculas coloridas e pode abrir a cauda em leque.)” ˂http://www.priberam.pt/dlpo/˃ 
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(18) trânsito ≠ tráfico (pt) / tránsito ≠ tráfico (gz -) / tránsito = tráfico  (gz) / tránsito = 

tráfico  (es) 

(19) buscar ≠ procurar (pt) / buscar ≠ procurar (gz -) / buscar = procurar (gz) / buscar 

= procurar (es) 

(20) mudar ≠ trocar ≠ cambiar (pt) / mudar ≠ trocar ≠ cambiar (gz -) / mudar = trocar 

= cambiar (gz) / mudar = trocar = cambiar (gz) 

(21) pelo ≠ cabelo (pt) / pelo ≠ cabelo (gz -) / pelo = cabelo (gz) pelo = cabelo (es) 

Um traço esclarecedor da situação de pobreza linguística que sofre o galego é a falta de registos 

próprios face ao castelhano. Não existe uma divisão clara e evidente entre registo culto e vulgar, 

formal ou coloquial, e esta é uma confusão que os estudantes galegos costumam aplicar na 

aprendizagem do português.  

Eis alguns exemplos
90

, onde as divisões semânticas em português são mais enriquecedoras e 

distintivas do que no galego normativo e que coincidem com confusões teoricamente próprias do 

castelhano, como é o exemplo de trânsito (pt) e tráfico (pt). 

 

(pt) tráfico (italiano traffico) s. m. 1. Comércio; negócio. 2. [Informal] Negócio indecoroso. 

˂http://www.priberam.pt/dlpo/˃ 

(es) tráfico  (Del it. traffico). 1. m. Acción de traficar. 2. m. Circulación de vehículos por calles, caminos, 

etc. 3. m. Movimiento o tránsito de personas, mercancías, etc., por cualquier otro medio de transporte. 

˂http://lema.rae.es/drae/˃ 
(gz) tráfico s.m.1. Acción de traficar. Tráfico de escravos. Tráfico de droga. 2. Circulación, transporte de 

mercadorías. Na fronteira contrólase o tráfico de produtos estranxeiros. 3. Movemento de vehículos. Regular o 

tráfico. Os días de mercado hai moito tráfico. sin. Circulación, tránsito . ▲ Sinal de tráfico. V. sinal.  

˂http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do˃ 

 

Repare-se que a definição (2) do espanhol, segundo o dicionário da RAE, e (3) do galego, 

segundo o dicionário da RAG, não existem em português, pelo que esta definição poderia, e 

deveria, ser considerada um castelhanismo em galego, mas, embora tránsito (gz) seja reconhecido 

como sinónimo em galego, o significante tráfico (gz) para esta definição é reforçada com a 

                                                 
90 Em Vázquez Corredoira (2011) são descritos 101 exemplos ilustrativos desta situação.  
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combinatória lexical sinal de tráfico (gz)
 91

. 

Esta atitude não regeneradora do padrão lexical galego (Garrido, 2011), por extensões dos usos 

do espanhol no galego, reforçada pelas estratégias pouco galeguizadoras das administrações 

públicas galegas, fazem com que algumas confusões na aprendizagem do léxico do português 

sejam quase idênticas entre alunos espanhóis e galegos, e que, dentro do estudantado galego, 

também não haja grandes diferenças no percurso formativo entre galegófonos e castelhanófonos, 

com independência do maior ou menor conhecimento de galego, pois os problemas são muito 

similares.  

Devem-se, pois, trabalhar muitas vezes questões que teoricamente já deveriam estar assentes 

no conhecimento linguístico dos alunos, mas que não acabam por ser assumidas devido à situação 

sociolinguística concreta que se vive na Galiza
92

. É o que se poderia denominar reforço de 

conhecimentos passivos.  

As pessoas conhecem ou têm a noção sobre as diferenças lexicais entre trânsito e tráfico; 

buscar e procurar; mudar, trocar e cambiar; ou pelo e cabelo
93

, não têm qualquer problema em 

reconhecê-las nas competências passivas –compreensão escrita e compreensão oral– mas sentem 

grande dificuldade nas competências ativas –expressão escrita e expressão oral– e mesmo sentem 

que essas diferenças não são de importância ou relevantes no seu processo de aprendizagem ou de 

avaliação, transferindo para português o que fazem sistematicamente em galego. 

Este não é um fenómeno estável ou estabilizado, surpreendendo a grande velocidade com que 

os castelhanismos penetram e se consolidam na língua galega. Um exemplo esclarecedor é feira, 

que em português tem os seguintes significados: 

 

                                                 
91 No catalão, numa situação glotopolítica similar, mas com atitudes sociolinguísticas e sociopolíticas muito 

diferentes estas situações castelhanizadoras são quantitativa e qualitativamente muito diferentes. Por exemplo, em 
catalão a forma utilizada para esta aceção é trànsit. 1 1 m. [LC] Acció de passar per un lloc, especialment per una via 
pública. Un camió bolcat impedia el trànsit. ˂http://www.diccionari.cat/˃  Definição não recolhida na forma tràfic. 

92 Ao longo da minha experiência como docente defrontei-me com muitos universitários galegos que têm 
dificuldades para escreverem corretamente em galego termos tão básicos como os dias da semana, os meses, as estações 
do ano, as cores, os números, etc. 

93 O espanhol latino-americano mantém, maioritariamente, esta distinção léxica entre pelo e cabello, que 
desapareceu no espanhol ibérico, com exceção de registos cultos, convergência que também se regista como geral em 
galego. 
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1.Grande mercado que se efectua em datas ou épocas determinadas. = PRAÇA 

2.Grande mercado onde se expõe e vende determinado produto ou tipo de produto (ex.: feira de artesanato; 

feira gastronómica). 

3. Exposição de produtos e serviços para promoção (ex.: feira automóvel). = SALÃO 

4. Designação complementar dos cinco dias mediais da semana. 

5. [Figurado] Grande desordem. = BALBÚRDIA, BARAFUNDA 

6. Confusão de vozes. = GRITARIA, VOZEARIA 

 

Enquanto em espanhol os significados correspondentes da palavra feria são: 

 

1. f. Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados. 

2. f. Fiestas que se celebran con ocasión de una feria (‖mercado). 

3. f. Paraje público en que están expuestos los animales, géneros o cosas para su venta. Voy a la feria. En la 

feria hay mucha gente. 

4. f. Concurrencia de gente en una feria (‖ paraje público para exponer géneros a la venta). 

5. f. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de 

puestos de venta de dulces y de chucherías, que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en las 

poblaciones. 

6. f. Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o comercial, como libros, 

muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta. 

7. f. En el lenguaje eclesiástico, cualquiera de los días de la semana, excepto el sábado y domingo; p. ej., la 

segunda feria es el lunes; la tercera, el martes, etc. 

8. f. Descanso y suspensión del trabajo. 

9. f. Trato, convenio. 

10. f. C. Rica. p. us. Añadidura, pequeño obsequio hecho por el vendedor a su cliente. 

11. f. coloq. El Salv. y Méx. dinero (‖moneda corriente). 

12. f. Méx. y Nic. Dinero menudo, cambio. 

13.f. pl. p.us. Dádivas o agasajos que se hacen por el tiempo en que hay ferias en algún lugar. Dar ferias. 

 

E no galego: 

 

1 Mercado público, xeralmente ao aire libre, onde se compran e venden mercancías, en particular produtos 

da terra e artesáns, e que se celebra en días fixos. O día quince de cada mes celébrase a feira do gando. 

2 Reunión periódica na que se presentan ao público mostras de diversas mercancías. Onte clausurouse a 

feira do moble. SINÓNIMO exposición. 
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3 Conxunto de actos e entretementos que se organizan nun lugar para festexar algo. Gustaríame ir á feira de 

abril de Sevilla. 

 

Repare-se que os usos comuns de português, espanhol e galego é o espaço para comprar e 

vender, ofertar e procurar mercadorias. Porém, em espanhol também é muito utilizada a palavra 

mercadillo (es). Ora, desde há muito pouco tempo no galego começou a consolidar-se a forma 

mercadillo (gz-) e mesmo para as pessoas que toda a vida foram à “feira de Valença” hoje já é 

publicitada na televisão galega e noutros meios de comunicação como o “mercadiño de Valença”. 

Por isso, o processo de decalque do castelhano é a consolidação de mercadiño (gz) e o uso de feira 

(3) (gz) com o valor do espanhol de feria (2) (5) (es): festa popular, romaria, barracas e atrações 

das festas. Por conseguinte, no processo de aprendizagem de PLE os alunos vão reconhecer a 

palavra feira (pt) mas vão ter uma tendência para o uso de mercadinho palavra também existente 

em português, e o uso de feira com o valor semântico do espanhol feria. 

Este é um exemplo significativo de como contra a lógica penetração do castelhano na língua 

galega, pela sua condição de língua A, não só não se contrapõe um movimento de resistência, mas 

é acompanhada e reforçada por aqueles atores que deveriam servir de contrapeso a essa inércia, 

como são autoridades académicas e educativas, instituições administrativas e meios de 

comunicação. Isso, no que diz respeito ao vocabulário tradicional, porque qualquer inovação 

lexical penetra no galego de forma geral através do castelhano: cari, churri, cuqui, gorrilla, quiqui 

e qualquer outra palavra empregada pelos jovens galegofalantes são as mesmas formas do 

castelhano. 

 

(22) sentença do juiz (pt) / fallo do xuíz (gz) / fallo del juez (es) 

(23)  estar na corda bamba (pt) / estar na corda frouxa (gz) / estar en la cuerda floja 

(es) 

(24) leite magro, iogurte desnatado (pt) / leite desnatado, iogur desnatado (gz) / leche 

desnatada, yogur desnatado (es) 

No atual padrão escrito e oral do galego um dos aspetos mais vulneráveis à penetração de 

castelhanismos é o das combinatórias das palavras.  

Em (22) em português, galego e espanhol existe o significante sentença, falho e juiz, mas nas 
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possibilidades combinatórias, português e espanhol, escolhem formas diferentes enquanto o 

galego, pela situação social em que se desenvolve –o galego quase não tem presença no âmbito 

jurídico– faz um decalque da forma castelhana e que, em vez de ser combatido ou regenerado tendo 

em consideração a forma portuguesa, é introduzido como forma correta. 

 

É esse “paralelismo” na organização léxico-semântica e sintática que, na Galiza, encontramos em tantos 

decalques o castelhano. Estamos aqui perante uma conceção das línguas como nomenclaturas em que as palavras 

são etiquetas que se aplicam às coisas previamente existentes (Iriarte Sanromán, 2011: 28). 

 

Um outro exemplo muito significativo desta situação é o exemplo (23). Em galego existe o 

termo bambo: 

 

bambo –a. adx. Que está pouco tenso, apertado ou axustado. Colgouno nunha corda, pero estaba bamba e 

caeu. sin. frouxo (Dicionario eletrónico da Real Academia Galega). 

 

Mas na escolha da combinação lexical é apenas introduzido o decalque da forma do castelhano: 

corda frouxa (gz) vs. cuerda floja (es). 

 

Não há regras na gramática do português que impeçam a construção de sintagmas como os decalques 

apresentados. É impossível estabelecer regras de comportamento sintático gerais para todos os frasemas ou para 

todas as colocações justamente porque estamos perante fenómenos que não são regulares. Estamos, pois, perante 

casos evidentes de combinatória léxica restrita. Do ponto de vista semântico e sintático, nada impediria construir 

um sintagma como “*na corda frouxa”, “#data de caducidade” ou “*ingressar dinheiro”, mas o uso consagrou as 

combinações na corda bamba, prazo de validade e depositar dinheiro (Iriarte Sanromán, 2011: 34). 

 

Por outro lado, a combinação data de caducidade, pode exemplificar a complexidade destes 

processos em línguas tão próximas, e a fragilidade e falta de repertório autónomo do atual modelo 

linguístico galego, que acaba por consagrar usos adaptados do castelhano, pela falta de âmbitos de 

uso da língua galega. Em português existe a combinação data de caducidade para outros conceitos, 

mas não para exprimir a ideia prazo de validade de um produto perecível. Eis alguns exemplos do 

corpus jurídico onde existe o conceito data de caducidade: 
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Nesta rubrica, é inscrita a data de caducidade correspondente ou, se necessário, a menção de validade 

ilimitada através de uma palavra ou um código. 

Os Estados-membros comunicarão ao Secretariado-Geral do Conselho as diversas palavras ou códigos 

referidos no parágrafo anterior, para que este possa elaborar uma lista e distribuí-la a todos os Estados-membros. 

Essa lista poderá servir de instrumento suplementar para detectar falsificações. 

No caso de existir uma data de caducidade, esta deve ser inscrita por meio de três grupos de dois algarismos, 

pela seguinte ordem: dois para o dia, dois para o mês e dois para o ano, separados por hífen, sendo o primeiro 

algarismo um zero se o número for inferior a 10. ˂http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0701:PT:HTML˃ 

 

Estes erros de impropriedades pragmáticas (Iriarte Sanromán, 2011) ilustram uma das grandes 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de línguas tão próximas, onde as simples 

listagens de palavras podem ocultar verdadeiras dificuldades
94

. É preciso reparar no grande leque 

de possibilidades e nas dificuldades que os estudantes galegos arrastam pela sensação de terem 

inúmeras possibilidades de erro. 

O exemplo (24) pode refletir perfeitamente esta sensação de grande dificuldade para explicar 

e assumir as consagrações de combinatórias léxicas assentes em usos possíveis, mas restritos. Em 

português utiliza-se magro e desnatado segundo seja leite ou iogurte, dois produtos laticínios
95

. 

Embora na língua oral em galego se fale de leite gordo, a escolha para a língua formal é, mais uma 

vez, a institucionalização de um decalque do castelhano: leite enteiro ou desnatado. Já em espanhol 

existe o termo magro, mas o seu uso é restringido na combinatória lexical á forma, p.ex. carne 

magra, enquanto o galego apenas consagra através do uso as formas do castelhano, ao estar 

subordinado sociolinguisticamente e não adotarem as autoridades codificadoras atitudes 

regeneradoras. 

 

 

 

                                                 
94 É frequente que livros, não apenas de viagens ou de conversas apresentem métodos milagre para aprender 

línguas. No caso de português e espanhol, estas obras muitas vezes não são muito mais do que listagens de palavras 
onde as diferenças no uso ficam reduzidas às divergências gráficas. 

95 No Brasil a distinção é entre leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado, o que reforça a necessidade 
de tratar os repertórios léxicos com modelos linguísticos padronizados. 
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(25) estar entre a espada e a parede (pt) / estar entre a espada e a parede (gz) / estar 

entre la espada y la pared (es) 

(26) em Roma, sê romano (pt) / na terra dos lobos, ouvea coma todos (gz) / a donde 

fueres, haz lo que vieres (es) 

(27) ser canja (pt) / estar chupado (gz) / estar chupado (es) 

Outro dos aspetos onde os falantes de galego apresentam grandes dúvidas, inseguranças e 

interferências do castelhano é na fraseologia e nos provérbios, que é um âmbito do ensino de PLE 

que está a ganhar grande presença nos manuais. Assim, os estudantes galegos não têm grandes 

dificuldades em compreender a fraseologia geral da língua portuguesa, pois a fraseologia, como 

expressão linguística derivada do facto cultural, são muito similares no quadro peninsular, quando 

comparadas com outras línguas, mesmo próximas geograficamente (Losada Aldrey et al., 2016). 

Logicamente, é preciso diferenciar entre a compreensão e a produção destas estruturas 

linguísticas. Ninguém vai ter dificuldades em compreender (25) ou qualquer outra expressão 

cultural como ser o calcanhar de Aquiles, embora isoladamente não compreendam a palavra 

calcanhar ou utilizem o termo talão na produção escrita ou oral, como tradução linear da expressão 

espanhola ser el talón de Aquiles. 

O mesmo se passa no provérbio (26), que mesmo formado por ligações comparativas 

diferentes, não apresenta dificuldades de compreensão num contexto enunciativo concreto
96

. Para 

além destas observações, é preciso ressalvar que em galego é muito frequente a mudança de código, 

aliás, mesmo numa produção oral em galego é possível o emprego de (25) e (26) em espanhol. 

Já no exemplo (27) a compreensão da frase é impossível sem uma explicação prévia, mesmo 

que se conheça o significado da palavra canja isoladamente. É por isso que tenho a impressão, 

como aluno e professor, que algumas práticas na sala de aula sobre a fraseologia ou os provérbios 

são pouco produtivas, sobretudo quando os exercícios ou tarefas são apresentadas utilizando de 

forma descontextualizada e em tabelas comparativas entre duas ou mais línguas. 

Há que ter em consideração que a mesma produção de fraseologia é muito rica e evolui 

rapidamente com novos acontecimentos políticos, sociais ou culturais e não é preciso reduzir o 

                                                 
96 Em português também se regista a expressão “Na terra onde fores viver, faz como vires fazer”, embora seja 

pouco utilizada. Por outro lado,  em espanhol o futuro do conjuntivo apenas é utilizado em fórmulas fossilizadas como 
é o caso desta expressão idiomática. 
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conhecimento ou aprendizagem de uma língua a um constante exercício comparatístico. Quando 

se diz: De Espanha nem bom vento, nem bom casamento, é preciso tentar um equivalente para uma 

qualquer língua ou é preciso simplesmente compreender a expressão na sua dimensão linguística, 

mas, sobretudo, cultural? 

No contexto galego, a divisão entre a suposta transparência de algumas expressões (a cavalo 

dado não se olha o dente) e a opacidade de outras (ir para o maneta), sobrepõe-se a falta de 

autonomia linguística dos utentes da língua galega, face à maioritária presença da língua 

castelhana, à sua maior produção e, sobretudo, por ser percebida como a língua de maior prestígio 

social. Então, perante uma expressão do castelhano (a otra cosa mariposa), muitas vezes o falante 

ou escrevedor galego sente que não tem mais alternativa do que decalcá-la (a outra cousa 

bolboreta). 

 

3.2.4 Morfossintaxe 

 

Também na morfologia e na sintaxe a penetração do castelhano é forte e intensa. Assim, o 

aluno galego apresenta interferências e fossilizações no seu processo de aprendizagem do 

português. 

 

(28) comeram (pt) / comeron (gz) / comieron (es) 

Em português o pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo é pouco empregado ao 

contrário do que acontece no galego. Ao mesmo tempo a terminação –ram é idêntica em português 

para o pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo e do pretérito perfeito simples: comeram 

(pt) / comeron (gz) / comieron (es), o que origina numerosas confusões ao perceberem os estudantes 

galegos que é “comerám” e não “coméram”. Isto causa más interpretações entre o futuro do 

indicativo “comerão” e o pretérito perfeito simples do indicativo “comeram” e o mais-que-perfeito 

simples do indicativo “comeram”, tempo muito utilizado pelos galegos quando comparado com o 

português ou o espanhol97: 

                                                 
97 No âmbito académico português é habitual trabalhar o pretérito-mais-que-perfeito simples do indicativo, 

quando os estudantes galegos precisam tratar o pretérito-mais-que-perfeito composto do indicativo, formado do 
imperfeito do indicativo ter ou haver, o que causa ainda mas estranheza nos galegos: tinham comido ou haviam comido. 
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Xa comeran sopa. (gz) 

Já tinham (ou haviam) comido sopa. (pt) 

Ya habían comido sopa. (es) 

 

(29) Se comesse, não tinha fome (pt) / Se comera ≈ comese, non tiña fame (gz) / Si 

comiera ≈ comiese, no tendría hambre (es)  

Em galego há usos castelhanizantes muito consolidados como é o caso da confusão entre 

pretérito imperfeito do conjuntivo (comesse) e mais-que-perfeito simples do indicativo (comera). 

No castelhano e no galego existe a possibilidade de construir indistintamente o pretérito do 

conjuntivo com a terminação –ra ou –se (comiera ou comiese) (comera ou comese). 

 

(30) Se beberas, non tiñas sede (gz) 

Uns usos que também se documentam na língua portuguesa em casos específicos, onde o 

pretérito-mais-que-perfeito simples do indicativo tem o valor do imperfeito do conjuntivo: 

 

(31) Quem me dera estar em Braga (pt) 

(32) Quem pudera ir ao Enterro da Gata (pt) 

(33) Tomaram eles ganhar o Euromilhões (pt) 

Esta questão ainda é mais complexa quando é tratada nas aulas, porque na língua galega ou 

em muitos castelhanófonos galegos apenas se utiliza o mais-que-perfeito simples do indicativo, 

enquanto noutras áreas lusófonas é utilizado o mais-que-perfeito composto. 

 

(34) O filme já começara (gz) 

(35) O filme já tinha começado (pt) 

Em português também é possível empregar a forma “O filme já começara”, mas, de facto, o 

mais-que-perfeito simples do indicativo já não é trabalhado na gramática específica de PLE. 

 

(36) Se a Câmara Municipal construir creches, haverá mais crianças (pt) 

(37) Se o Concello construir garderías, haberá mais crianzas (gz) (?) 

(38) Si el Ayuntamiento construyere guarderías, habrá más niños (es) (?) 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

103 
 

O futuro do conjuntivo é uma forma verbal totalmente habitual na língua portuguesa, mas que 

desapareceu na língua espanhola com exceção de usos rituais como é o âmbito do direito e apenas 

em construções fossilizadas: 

 

(39) Sea como fuere (es) 

Por isso, o futuro do conjuntivo em espanhol é um tempo verbal morto, o que se poderia 

denominar como modelo linguístico não ensinado nem em ELE nem no espanhol como língua 

materna, reduzido a usos rituais (39). O seu espaço foi ocupado por outras formas verbais do 

conjuntivo ou do indicativo. Por isso, resulta desconhecida e imprópria, embora teoricamente 

possível, a construção (38) para o espanhol. 

No galego a pressão do castelhano fez com que o emprego do futuro do conjuntivo se fosse 

apagando até ficar em escassos provérbios. Atualmente há tentativas de recuperação, mas que se 

demonstram impotentes num uso generalizado desta forma verbal o que constata as dificuldades 

em recuperar a morfossintaxe de línguas em situação diglóssica e de mudança linguística. De facto, 

a morfossintaxe é, com muita diferença, um dos espaços que mais resiste à castelhanização, mas 

que uma vez que essa resistência é ultrapassada, é dificílima a sua reinstauração. Assim, (37) resulta 

também pouco provável em galego. 

 

(40) está a chover (pt) / está chovendo (pt) / está a chover (gz) / está chovendo (gz) / 

está lloviendo (es) 

As construções sintáticas também constatam estes procedimentos substitutivos. Por exemplo, 

quer no português padrão e coloquial quer no galego oral e escrito, vivem duas formas usadas para 

exprimir uma realização prolongada no presente: a construção estar a + infinitivo e estar + 

gerúndio, mas enquanto o primeiro modelo é padrão no português europeu, o segundo é 

considerado dialetal em Portugal –Algarve, Açores, etc.–, porém, é a única forma utilizada no 

Brasil.  

No caso galego, ao ser a forma de preferência estar + gerúndio, a forma coincidente com o 

castelhano, o processo de substituição e apagamento da forma estar a + infinitivo deve ser 

percebido como eliminatório.  

Este tipo de situações é muito frequente ao nível sintático e morfológico. Há uma grande 
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quantidade de produções linguísticas idênticas às portuguesas, mas que são ignoradas, 

negligenciadas, apagadas ou ocultadas no galego padrão. Por exemplo, a terminação morfológica 

–aria, mesmo sendo considerada prioritária nas normas ILG-RAG tem escasso uso social, mesmo 

institucional, escolar ou administrativo: pastelaria (pt) / pastelaria (gz); pastelería (gz +); o 

infinitivo pessoal, ensinado já no nível A1 de português língua estrangeira, mas considerado 

opcional no ensino do galego padrão, etc. 

 

(41) estou pronto (pt) / estou pronto (gz -) / estou listo (gz +) / estoy listo (es) 

Uma expressão tão fácil de ouvir em Portugal e cada vez mais difícil de escutar em terras 

galegas, não só não é potenciada no galego padrão, por ser genuinamente galega, mas é apagada 

ou não potenciada na vida pública. É por isso que os galegos têm um conhecimento passivo –

compreensão oral e escrita– de muitas expressões comuns com o português, mas que quando as 

devem produzir –expressão oral e escrita– parece que não as conhecem, porque esse é também o 

seu hábito linguístico em galego. 

 

Estes são apenas alguns exemplos dos problemas da castelhanização, interferência e mudança 

linguística, que referidos à situação real da língua galega, também afetam ao processo de 

aprendizagem da língua portuguesa no contexto galego. E, embora se possam restringir à análise 

da codificação do galego que se estuda no ensino obrigatório ou superior, as características 

apresentadas acabam por se tornarem as grandes dificuldades com que se defrontam os estudantes 

galegos quando estudam português. 

É preciso sublinhar que neste capítulo não foram analisadas desenvolvimentos linguísticos 

próprios de cada um dos territórios –Galiza, Portugal, Brasil, Espanha, Argentina etc.– e que 

também têm a sua repercussão no processo de ensino e aprendizagem
98

. É o caso, por exemplo, das 

evoluções semânticas de palavras como almoço, balcão, bico, deitar, jantar, meter, quadrilha, 

sótão, que foram evoluindo para significados diferentes em cada espaço linguístico e que devem 

enquadrar-se dentro das variações intralinguísticas, e a escolha de variantes didaticamente 

                                                 
98 Para o caso do modelo de espanhol como língua estrangeira vid. Moreno Fernández (2001), obra com um 

título transparente: Qué español enseñar. 
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preferentes. 

Em geral, foram apresentados os itens mais importantes, mas poderiam ser tratados outros, 

como por exemplo os falsos amigos, onde confrontados galego, espanhol e português, as situações 

onde se produzem estes denominados falsos amigos são quase idênticas no galego normativo e no 

espanhol, por exemplo nas palavras pila, borrar, vaso, estafa ou trampa. 

Outros âmbitos onde o espanhol está a invadir ou deturpar todos os espaços linguísticos é a 

terminologia, os idiomatismos, os ditados, a fraseologia, as anedotas, a pragmática ou as referências 

culturais. Consequentemente, como síntese conclusiva radical, formulada a partir da realidade 

linguística atual na Galiza, o galego não pode justificar a ausência do português no sistema de 

ensino galego, bem pelo contrário, é o conhecimento sistemático e integrador do português na 

realidade galega que potencia a qualidade e a autonomia linguística dos falantes de galego. Em 

palavras do professor Freixeiro Mato (2015: 220):  

 

 Sem que hoje exista, pois, uma controvérsia social sobre a norma do galego de proporções 

significativas, porém continua a circular o discurso da conveniência da aproximação ao português como recurso 

para dotar o galego de maior prestígio e para que a sociedade perceba melhor a sua utilidade. 
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4. PRESENÇA DO PORTUGUÊS NO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO 

 

 Língua, em todo caso, estreitamente ligada ao galego, a sua 

inteligibilidade dificultou o seu estudo sistemático. Afora dos 

especialistas, poucos galegos tenhem estudado português, poucos galegos 

o dominam, pois podem entender-se com os portugueses empregando a 

sua própria fala galega. Hai um Instituto de Estudos Portugueses adscrito 

à Universidade de Santiago de Compostela, e esta conta com um Leitorado 

de Português na Faculdade de Filologia, onde funciona também umha 

Adjuntia desta língua, mas nom umha Agregaçom nem umha Cátedra com 

a que conta, em troca, a Universidade de Salamanca. A revista Grial nom 

tem inconveniente em inserir textos portugueses entre os galegos. As 

relaçons literáriras e científicas entre Portugal e Galiza, ainda que 

incrementadas ultimamente, distam de ser todo o estreitas que as 

coincidências históricas e as actuais entre as estruturas do português e do 

galego parecem recomendar (Carvalho Calero, 1984: 26). 

 

Este texto introdutório de quem foi o primeiro catedrático de Linguística e Literatura Galega 

da história, injustamente condenado ao ostracismo pela oficialidade, mantém a vigência do 

diagnóstico sobre a presença do português na Galiza, evidentemente com as necessárias 

atualizações, mas permanece esse ar de língua para especialistas, que é noutros territórios espanhóis 

onde as coisas estão a ser feitas melhor e que as relações a todos os níveis ficam aquém das 

oportunidades, parece perdurar ao longo destas décadas.  

Uma grande diferença, produto da brutal mudança linguística que experimentou a sociedade 

galega, é que os galegos já não recorrem tanto à fala própria, mas ao castelhano para se 

comunicarem com falantes de língua portuguesa. Também se tornou hábito os portugueses 

utilizarem o espanhol, mesmo o inglês, para se comunicarem com os galegos nos mais diversos 

âmbitos. 

Neste capítulo vai ser analisada a realidade do ensino da língua portuguesa na Comunidade 

Autónoma da Galiza. Com esse objetivo, já foi apresentado no capítulo precedente o panorama da 

língua espanhola no sistema educativo português, para que sirva de quadro comparativo com a 

implantação da língua portuguesa no Estado espanhol. Depois é analisada de forma estatística e 
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analítica a presença da língua portuguesa na Galiza segundo o nível de ensino: universitário, 

escolas oficiais de idiomas, secundário, básico e ensino não-formal. 

A ordem estabelecida para esta descrição vem determinada pela história da penetração da 

língua portuguesa nos âmbitos académicos, dos departamentos universitários, nomeadamente das 

faculdades de filologia, sobretudo da área de língua e literatura galego-portuguesa, até às atuais 

possibilidades de cursos online
99

. 

Seguidamente, é elaborado um quadro comparatístico entre o sistema de ensino português e 

espanhol, para que não haja confusões com a nomenclatura. 

 

Quadro 4: Nomenclatura sistemas educativos Espanha-Portugal 

ESPANHA PORTUGAL 

  

Educación 

Secundaria Post-

Obrigatoria 

2º Bacharelato  

Ensino 

Secundário 

12º Ano 

1º Bacharelato 11º Ano 

 

Educación 

Secundaria 

Obrigatoria 

4º ESO 10º Ano 

3º ESO  

 

 

Educação 

Básica 

3º Ciclo 9º Ano 

2º ESO 8º Ano 

1º ESO 7º Ano 

 

 

Educación Primaria 

6º 2º Ciclo 6º Ano 

5º 5º Ano 

4º 1º Ciclo 4º Ano 

3º 3º Ano 

2º 2º Ano 

1º 1º Ano 

 

                                                 
99 É difícil traçar a história da penetração do português no sistema educativo galego pela falta de bibliografia ao 

respeito. Referências bibliográficas também escasas no conjunto do Estado espanhol. Seria interessante que fossem os 
próprios docentes os que descrevessem o percurso do português nos próprios centros a partir de relatórios ou trabalhos 
ilustrativos, p. ex. Cuadrado Andrés (1996: 293-296). 
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O caso da Extremadura serve, mais uma vez, de contraste com a Galiza no que diz respeito à 

importância do empenhamento político-administrativo na promoção da língua portuguesa, quer no 

sistema educativo quer na sociedade em geral. Já no caso galego, por muito tempo o denominado 

conflito normativo, como já foi referido, pelo qual se confrontavam duas visões da língua galega 

diferentes, dentro do sistema linguístico galego-português ou fora dele, fez com que o ensino da 

língua portuguesa fosse visto como uma ameaça de origem reintegracionista.  

Por outro lado, muitos dos denominados setores reintegracionistas ou lusistas da sociedade 

galega ainda hoje não acabam de assumir que a língua portuguesa possa ser apresentada como 

língua estrangeira na Galiza e que assim seja focada, com critérios de profissionalidade, 

rigorosidade, o que vai ao encontro dos requerimentos e necessidades dos alunos, fora da 

conflituosidade linguística que caracteriza alguns setores da sociedade galega. 

Sem este quadro prévio não é possível compreender muitos dos debates, reticências e 

resistências que existem à volta da implementação e expansão da língua portuguesa na Galiza. É 

significativo que o argumentário pareça estar sempre a favor das relações transfronteiriças entre 

Portugal e a Galiza e, por extensão, à presença do português na sociedade galega, pois é um 

discurso aparentemente assumido pelas elites políticas e sociais da Galiza. 

Todos os presidentes do período autonómico acompanharam este discurso, Gerardo Fernández 

Albor, Fernando González Laxe, Manuel Fraga Iribarne –quem proclamou em múltiplas ocasiões 

o seu lusitanismo e inaugurou o Centro Cultural Português-Instituto Camões em Vigo, num paço 

histórico no centro de Vigo, propriedade da Câmara Municipal de Vigo, mas cedido pela Câmara 

ao Estado Português–, Emilio Pérez Touriño e Alberto Núñez Feijóo, quem recebeu numerosos 

reconhecimentos institucionais em Portugal, entre os quais a Grã-Cruz, condecorado pelo 

Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, como um dos principais defensores da 

língua portuguesa naquela região, já tendo afirmado que “aprender português vale a pena para 

todos os galegos” 100. 

Mas o caminho pela implementação da língua portuguesa no sistema educativo galego, 

especialmente no ensino secundário, tem um percurso de longa data, exigida por muitos setores 

sociais e políticos, galegos e portugueses, como já demandava o na altura embaixador português 

                                                 
100 ˂http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-04-33-personalidades-vao-ser-condecoradas-pelo-Presidente-

no-Dia-de-Portugal˃ 
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no Reino de Espanha, Álvaro de Mendoza e Moura, no ano 2009, segundo noticiava o jornal galego 

Galicia Hoxe101.  

Porém, é pertinente tentar traçar o percurso desta demanda ao longo do tempo, especialmente 

em comparação com a primeira legislatura do governo de Núñez Feijóo (2009-2012), onde as 

propostas apresentadas por outros grupos parlamentares para promover a língua portuguesa foram 

reprovadas com argumentos ideológico-políticos em chave de política partidista interna galega e 

não sob a perspetiva de uma maior aproximação e integração inter-regional.  

Por exemplo, perante a proposta na Comissão de Educação do Parlamento da Galiza por parte 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego102 para oferecer português como segunda 

língua estrangeira em todas as escolas públicas do secundário, a iniciativa foi chumbada por 

demonstrar, segundo o Grupo Parlamentar do Partido Popular –grupo maioritário no Parlamento 

Galego– “complexo ideológico”103, pondo ao mesmo nível a aprendizagem de hindi ou chinês com 

o português. 

Mesmo resulta chocante a comparação entre estudar hindi ou chinês e português por parte de 

um cidadão galego. Por outras palavras, a comparação apenas pode partir de razoamentos 

ideológicos e não linguísticos, e que sirva como simples arma de arremesso nas estratégias dos 

partidos políticos galegos. Isto é, a língua portuguesa é interpretada em raciocínios ideológicos no 

jogo político galego, representa no quadro nacional galego algo mais do que uma língua, a natureza 

política que o português tem dentro do debate político-linguístico galego.  

Esta dupla linguagem sobre as vantagens que supõe o conhecimento do português e o debate 

identitário sobre o papel da língua portuguesa no desenvolvimento da consciência coletiva galega 

e no processo de construção nacional galego volta uma e outra vez. Assim, mesmo o presidente 

Núñez Feijóo, conhecido pelas suas resistências e restrições à língua galega através de numerosas 

iniciativas legislativas e políticas, a mais conhecida e polémica foi o Decreto 79/2010, do 20 de 

maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, conhecido popularmente como 

                                                 
101˂http://www.galiciahoxe.com/ultima-hora/gh/feijoo-comprometese-estudar-introducion-do-portugues-no-

ensino-demanda-lle-expuxo-embaixador-luso-espana/idNoticia-433210/˃ 
102˂http://www.parlamentodegalicia.es/buscaVideos/asx.aspx?wmv=0000007334-002-

30kb.wmv&timecode=01:17:17&duration=00:25:47˃ 
103˂http://arquivo.bng-

galiza.org/opencms/opencms/BNG/parlamentogalego/contidos/novas/novas/nova_2750.html˃ 
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“decreto antigalego”, quando se sente acurralado pelas posições mais radicais e ultramontanas 

contrárias à língua galega recorre ao discurso litúrgico sobre as potencialidades da língua galega 

no espaço lusófono104. 

Bem diferente é o segundo governo de Núñez Feijóo (2012-2016), quando se aprovou a Lei 

Paz Andrade ou a atual legislatura (2016- ), onde se mostram desejos e se assume como programa 

de governo potenciar a presença da língua portuguesa na sociedade galega. 

Nesta análise da presença do ensino de português foi escolhido o critério de antiguidade na 

presença do português nos diferentes âmbitos. Ao contrário de outras abordagens a partir dos níveis 

inferiores até aos superiores –primária, secundária, etc.–, privilegia-se uma sequencialização 

temporária: parte-se do mundo universitário galego, cujos estudos de língua e literatura portuguesa 

sempre tiveram um lugar de destaque, até à presença na primária. Questão diversa, é o fenómeno 

dos cursos online, que pela sua natureza merecem uma análise diferenciada. 

 

4.1 ENSINO SUPERIOR 

 

Na década de 30 do século XX era criado o Instituto de Estudos Portugueses na Universidade 

de Santiago de Compostela, o primeiro numa universidade espanhola. O professor Rodrigues Lapa 

apresentava-o assim numa memorável conferência realizada em 1933 e posteriormente publicada 

na revista Seara Nova, sob o título “A política do idioma e as universidades”
105

: 

 

Em primeiro lugar, há necessidade de fazer da futura capital da Galiza, que será certamente São Tiago de 

Compostela, um foco activo de cultura portuguesa. Existe já por lá um Instituto de Estudos Portugueses, mantido 

à custa do governo espanhol, coisa deprimente, que, justamente por sê-lo, não tem dado, nem pode dar nunca os 

devidos resultados. A expansão desejada da língua e da cultura não se poderá fazer por intermédio de cursillos; 

deverá ser antes qualquer coisa de permanente e metódico, uma como que sucursal do espírito português, que 

tenha meios de lavar a sua acção através de toda a Galiza. É óbvio que o governo espanhol não poderá ter um 

fervoroso interesse numa obra destas. Compete-nos a nós tomar a iniciativa e pagar do nosso bolso. Resultado 

prático, para só falar do prático: o livro português conquistaria no total uma população de mais de quatro milhões 

                                                 
104 ˂http://www.youtube.com/watch?v=MqQVCQehCqs˃ 
105 A publicação deste artigo provocaria a anulação do seu contrato como professor da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 
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de almas para a sua expansão. Os livreiros portugueses já teriam medido o alcance económico duma obra destas? 

Não me parece. Quando estive ultimamente na Galiza não topei com um único livro português em livrarias da 

terra (Lapa, 1983: 64). 

 

Mesmo que alguns prognósticos de Rodrigues Lapa não se tenham cumprido, começava assim 

uma longa tradição dos estudos portugueses na Galiza, inseridos especialmente na tradição 

filológica da língua e a literatura. Porém, atualmente o interesse pelo espaço Lusófono alargou-se 

a muitos outros âmbitos das ciências humanas, e, com os numerosos programas de intercâmbio 

científico, de professores, estudantes e outros profissionais, o interesse pela língua portuguesa nas 

universidades galegas é bastante importante, embora isto nem sempre se traduza em conhecimento 

especificamente linguístico. 

No caso da filologia, com a chegada da democracia ao Estado espanhol e a democratização do 

ensino público universitário, criaram-se novos cursos, mas com planos de estudo muito 

conservadores e com uma conceção muito tradicional da filologia e do ensino de línguas.  

De facto, todas as filologias cursadas até meados da década de 90 do século passado nas três 

universidades da Galiza –Santiago de Compostela, Corunha e Vigo–, tinham três anos de cadeiras 

comuns de Filologia Hispânica. Quer dizer, o número de disciplinas e horas específicas noutras 

línguas era muito geral. Isto fazia com que um estudante que estudasse hispânicas tivesse as 

mesmas cadeiras de língua e literatura espanhola. Só a partir do quarto ano, em cursos que na altura 

tinham uma duração de cinco anos, existia uma especialização nas denominadas secções de galego-

português, com o que os futuros docentes apenas frequentavam dois anos das cadeiras 

específicas
106

. 

Quer dizer, uma visão filológica da formação, poucas matérias específicas, nula presença da 

pedagogia e da didática na formação de formandos que iam desenvolver o seu futuro profissional 

como docentes nas escolas e institutos, e concursos públicos de acesso ao ensino público muito 

teórico fez com que a competência linguística e a capacidade de transmissão de conhecimentos, 

                                                 
106 Embora não seja possível estabelecer uma visão estática, o baixo nível geral das LE em Espanha poderia ser 

explicado, em parte, pela fraca formação universitária dos futuros professores de línguas estrangeiras. Planos 
universitários que privilegiavam um conhecimento teórico e não ligado à pedagogia e à didática, com disciplinas 
universitárias não lecionadas na língua da matéria e processos de seleção para o ensino que não valorizam as boas 
práticas didáticas mas os conhecimentos teóricos. Vid. Palacios Martínez, (1994) para o caso específico do inglês em 
Espanha e Palacios Martínez (2004) para uma perspectiva europeia. 
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nem sempre fosse a melhor.  

Apenas no ano 1994 foi possível frequentar um curso específico em Filologia Portuguesa. 

Nessa revisão dos planos de estudos universitários produziu-se a divisão entre Filologia Galega e 

Filologia Portuguesa. As pessoas que apenas cursavam Filologia Galega tinham como matérias 

obrigatórias disciplinas de língua e literatura portuguesa, ou seja, era fácil combinar as matérias 

dos dois cursos e em quatro ou cinco anos ter os dois cursos: galego e português.  

Atualmente, com a implantação do Plano Bolonha no sistema universitário galego, na 

Universidade de Vigo existe o Grau de Estudos em Galego e Espanhol, onde quer os estudantes de 

galego, quer os de espanhol, devem ultrapassar obrigatoriamente duas cadeiras semestrais de língua 

portuguesa e existe um módulo de estudos lusófonos107.  

Também na Universidade de Vigo existe o Grau em Tradução e Interpretação onde há várias 

cadeiras de língua; tradução português-galego e português-espanhol; interpretação português-

galego e português-espanhol; e tradução especializada –serviços culturais e científico-técnica– 

português-espanhol108.  

Na Universidade da Corunha o Grau em Galego e Português: Estudos Linguísticos e Literários, 

disponibiliza uma panóplia de cadeiras de língua e literatura portuguesa, obrigatórias e optativas, 

no seu plano de estudos109. 

Já na Universidade de Santiago de Compostela, ao contrário do que se passa nas outras duas 

universidades galegas, existe o Grau em Língua e Literatura Galega110, cujos atuais planos de 

estudo, as cadeiras língua ou literatura portuguesa não são obrigatórias,  e o Grau em Línguas e 

Literaturas Modernas com o itinerário em Língua Portuguesa e Literaturas Lusófonas111, 

subdividido em três modalidades: Minor, Maior Plus e Modalidade Mixta. Contudo, os formandos 

em filologia galega sem conhecimentos em língua portuguesa continuam a poder concursar como 

docentes de língua portuguesa e a poder substituir docentes de galego que dão aulas de português 

nas escolas secundárias. 

                                                 
107 ˂http://fft.uvigo.es/gl/estudos/grao-gclel˃ 
108 ˂http://fft.uvigo.es/gl/estudos/grao-gti˃ 
109 ˂http://estudos.udc.es/gl/study/start/613G02V01˃ 
110 ˂http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-galegas˃ 
111 ˂http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/linguas-literaturas-modernas˃ 
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Este é o único curso universitário, completo e exclusivo, de Português que se pode frequentar 

na Galiza. No plano de estudo é possível frequentar matérias específicas de língua, literatura e 

cultura do âmbito lusófono em geral e das relações com a Galiza, com matérias focadas em aspetos 

como gramática histórica galego-portuguesa, dialetologia, gramática, literatura medieval galego-

portuguesa, literatura portuguesa clássica, moderna e contemporânea, literatura lusófona, etc. Não 

há, em contraste, cadeiras específicas de didática do PLE ou de elaboração de materiais didáticos, 

por exemplo, ao contrário do que acontece no Grau de Línguas e Literaturas Modernas (Português) 

da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidad de Extremadura, onde existe com caráter 

obrigatório a matéria Metodologia do ensino do português como língua estrangeira e como 

optativa Linguística aplicada ao ensino de segundas línguas
112

. 

No caso do atual Grau em Língua e Literatura Galega da USC, os estudantes não precisam 

frequentar cadeiras de língua portuguesa em número suficiente para terem o nível mínimo exigível 

para a docência do português nos centros de ensino, ao contrário do que acontecia em anteriores 

planos. Consequentemente, os licenciados com este diploma não deveriam ser admitidos nos 

processos de seleção de docentes de língua portuguesa, ao contrário do que acontece atualmente. 

Esta é uma questão especialmente grave, como denuncia a DPG
113

, docentes sem conhecimentos 

básicos em língua portuguesa acabam por serem chamados pela administração educativa galega 

para lecionarem cadeiras de português ou substituírem professores efetivos de língua portuguesa 

no ensino secundário e mesmo nas EOI
114

. 

Esta questão dos cursos habilitadores para lecionar língua portuguesa na Galiza tem a sua 

relevância no sistema de ensino público, especialmente no secundário, pois os docentes que dão 

                                                 
112 ˂https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-

2017-18/plan0431˃ 
113 ˂http://www.dpgaliza.org/?p=1164˃ 
114 No ensino público espanhol, os docentes podem assinalar outras matérias para além das suas especialidades. 

São as conhecidas como matérias “afins”, o que faz com que uma pessoa que não sabe nada de português, educação 
física, latim, grego, francês e um longo etc, acabem por dar aulas dessas matérias, por serem todas consideradas do 
âmbito das ciências humanas. É um problema grave que origina tensões entre alunos, pais, mães e o próprio corpo 
docente, pois, por exemplo, um professor de espanhol sem qualquer tipo de conhecimento especializado em galego, 
acaba por dar aulas de galego, ou um professor de galego, sem conhecimentos em arte, leciona de forma deficitária 
esta matéria.  

Uma questão que combina a negligência burocrática e a ética profissional: a administração não deveria permitir 
que uma docente sem as competências necessárias lecionasse essas matérias, e os docentes sem conhecimentos não 
deveriam assinalar como matérias afins aquelas cadeiras que não dominam. 
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aulas de português geralmente também lecionam galego. Estes professores, quando têm baixas 

médicas por doenças, licenças, assistências, etc., são substituídos e podem incorporar-se aos 

centros como professores de português docentes que não possuem conhecimentos básicos ou a 

competência suficiente em língua portuguesa. Esta situação já foi denunciada pela DPG e pelos 

sindicatos de professores perante as autoridades educativas galegas
115

. 

Por outro lado, as três universidades galegas têm centros de línguas, que oferecem cursos 

regulares de línguas para a comunidade universitária, das línguas mais internacionalizadas –inglês, 

francês, português, italiano, alemão– às, na teoria, menos procuradas –japonês, checo, russo, 

dinamarquês, língua de signos– assim como espanhol e galego para estrangeiros. 

No caso da USC o Centro de Línguas Modernas também é responsável pelas provas 

necessárias que acreditam o nível exigido para as bolsas Erasmus e outros programas de 

intercâmbio interuniversitário, como o Europracticum, Leonardo da Vinci, Erasmus +, programas 

de colaboração com o Brasil, etc. Outros cursos de língua portuguesa são dirigidos a docentes e a 

pessoal de administração e serviços (PAS). O CLM da USC também é responsável pela acreditação 

da Prova de Competência Linguística (PCL) que certifica o nível B1 de uma língua estrangeira, 

obrigatório para ser licenciado em qualquer curso. 

Como mostra do peso específico dos centros de línguas em relação aos cursos universitários, 

é recuperado este mapa elaborado pelo IC, em colaboração com a DPG, em 2010. Nele, é possível 

apreciar a importância da língua portuguesa nas três universidades galegas e o papel autónomo, 

mas complementar, de dois percursos diferentes, as matérias em cursos universitários e os cursos 

de português nos centros de línguas modernas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 A DPG mesmo fez uma campanha para modificar esta situação: ˂https://www.change.org/p/d-jos%C3%A9-

manuel-pinal-rodr%C3%ADguez-pelo-ensino-de-qualidade-da-l%C3%ADngua-portuguesa-na-galiza˃ 
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Figura 6: Presença da língua portuguesa nas universidades galegas 2010 

 
A vermelho (1) os alunos de língua, cultura e literaturas lusófonas nos cursos universitários, de preferência 

cursos de filologias e tradução. 

A verde (2) os estudantes de português do CLM das três universidades.  

 

Neste mapa representa-se a soma de todos os campi universitários, pois as três universidades 

galegas têm vários polos universitários, uma realidade que se mantém inalterada ao longo destes 

anos. Seria interessante que estes dados pudessem ser reunidos e publicados em cada ano 

académico. 

 

4.1.1 O CLM da USC 

 

O CLM da USC foi criado em 1975 com a denominação de Instituto de Línguas, mas o 

português só teve presença oficial a partir do segundo semestre do ano académico 2006-2007, 

sendo uma das últimas secções incorporadas ao CLM da USC, onde a oferta educativa abrange 

numerosas línguas, quer nos cursos semestrais, anuais ou de verão.  

Como amostra significativa da evolução da língua portuguesa no espaço universitário, a 

continuação vão ser analisados um pouco mais detalhadamente os dados da evolução da secção de 

português do CLM da USC, a partir da sua criação no ano académico 2006-2007 até ao ano 2017-

2018, pois é o centro onde eu trabalho e do qual sou professor e coordenador da secção, desde a 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

117 
 

inauguração do mesmo. 

 

Quadro 5: Evolução da língua portuguesa no CLM da USC (2006-2018) 

Ano Nível 1 
(A2) 

Nível 2 (B1.1) 
Nível 3 
(B1.2) 

Curso de verão 
(A2) 

Total 

06-07 15 8 --- 10 33 

07-08 9 2 --- 9 20 

08-09 7 2 --- 13 22 

09-10 24 4 --- 20 48 

10-11 16 11 --- 3 30 

11
116

-12
117

 38 32 15 28 113 

12-13 35 28 26 17 106 

13-14 39 30 24 20 113 

14-15 51 36 22 31 140 

15-16 48 36 41 14 139 

16-17 49 36 36 15 136 

17-18
118

 24 20 20 15 79 

Total 355 245 184 195 979 

 

Também dependente do CLM foi criado o Centro de Recursos de Idiomas (CRI) (Subillaga, 

2010). Um centro tutorizado de recursos de língua que funciona como uma aula de 

autoaprendizagem. Os estudantes, para se inscreverem, devem ter uns conhecimentos mínimos de 

A2 de língua portuguesa. Devido aos cortes orçamentais sofridos, o CRI eliminou a sua secção de 

português no curso 2010-2011, assim, não existe a perspetiva suficiente para analisar a sua 

projeção. Até essa data a sequência de sucesso também não tinha sido muito alta, o que reforça a 

ideia de que em línguas muito próximas o âmbito de sala de aula é sedutor e necessário para 

docentes e para alunos. 

                                                 
116 A partir do ano académico 2011-2012 começaram os cursos semestrais de português, com o que foi 

reestruturada a oferta de português, dividida agora em três níveis: A2, B1.1 e B1.2, para além de se realizarem provas 
de diagnóstico para a asignação dos níveis. 

117 Embora já se realizassem provas no polo universitário de Lugo, só durante o ano académico  2011-2012 
começaram a ser lecionados cursos de português, primeiro de verão e depois semestrais. 

118  Neste ano académico foi suspenso o lecionamento de língua portuguesa no CLM do Campus de Lugo o que 
pode explicar, em parte, a leve queda no número de estudantes a frequentarem PLE no CLM da USC. 
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Quadro 6: Evolução da língua portuguesa no CRI do CLM da USC 

Ano 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total 

Estudantes 2 2 3 7 

 

O CLM da USC também organizou programas de cursos específicos de português dentro do 

Programa de Formação e Inovação Docente (PFID) para Pessoal Docente e Investigador, embora 

com sucesso, foram interrompidos devido aos cortes orçamentais.  

 

Quadro 7: Evolução da língua portuguesa no PFID do CLM da USC 

Ano 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total 

Formandos 11 8 10 29 

 

Estes cursos de PFID têm como objetivo melhorar na formação e competências dos docentes 

e pesquisadores da universidade e eram específicos para professores, que muitas vezes preferem 

um ambiente diferente nos seus cursos de formação, fora do contexto propriamente académico e 

geral do CLM, onde podiam coincidir com os próprios alunos dos seus cursos. 

 

Quadro 8: Evolução das provas de língua portuguesa no CLM da USC (2006-2018) 

Ano Teste 
diagnóstico 

Prova 
Erasmus 

Prova 

Europracticum
119 PCL B1

120
 PCL B2 Total 

06-07 --- 180 24 --- --- 204 

07-08 --- 196 --- --- --- 196 

08-09 --- 142 43 --- --- 185 

09-10 --- 489 28 36 --- 553 

10-11 --- 500 71 71 --- 642 

                                                 
119 A Prova Erasmus e a Prova Europracticum são apenas exames muito básicos onde se avalia com um teste de 

respostas múltiplas a competência lexical, gramatical e auditiva dos estudantes que se candidataram a um destes 
programas de intercâmbio. 

120 Segundo as disposições académicas da USC, com a adatação ao plano Bolonha dos programas de estudo dos 
cursos, todos os futuros licenciados devem acreditar o nível B1 de uma língua estrangeira. Até à data, a língua 
portuguesa é a segunda escolha dos universitários compostelanos após inglês. 
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11-12 --- 428 70 31 --- 529 

12-13 89 180 87 170 --- 526 

13-14 64 ---
121

 135 237 --- 436 

14-15 74 --- --- 229 2 305 

15-16 120 --- --- 268  388 

16-17 103 --- --- 199 1 303 

17-18 83 --- --- 177 ---  

Total 533 2115 458 1418 3 4524 

 

No caso concreto dos formandos galegos adultos poderiam ser sistematizadas as motivações 

em cinco grandes grupos
122

: 

1. Acreditação do conhecimento de uma língua estrangeira. Especialmente a partir 

de que na Universidade de Santiago de Compostela é obrigatório acreditar o 

nível B1 de uma língua estrangeira para tirar um curso universitário e para 

muitos estudantes o português é uma escolha de preferência, por não 

conseguirem a acreditação em inglês, a língua estrangeira que frequentaram ao 

longo da sua vida académica.  

2. Interesse pela língua portuguesa e as culturas lusófonas em geral. 

3. Saídas profissionais ou académicas no espaço lusófono. 

4. Necessidade profissional ou académica ao estar em contato com falantes de 

língua portuguesa. 

5. Melhorar o nível de galego através do conhecimento da língua portuguesa. 

 

Ao lado da análise numérica, também se deve fazer referência às circunstâncias laborais da 

                                                 
121 Desaparece a prova Erasmus, reconvertida na Prova de Competência Linguística, com duas componentes, A 

e B. Ao passar na prova do PCL-A, teste onde se avaliam os conhecimentos na competência gramatical e auditiva, o 
formando tem o nível mínimo exigido para se candidatar à bolsa Erasmus ou outros programas de intercâmbio 
internacional. 

122 É importante conhecer as motivações dos formandos para estudarem português, embora, às vezes, também 
possa ser irrelevante, pois muitas vezes o aluno responde às motivações conforme o que acha que o docente quer ouvir: 
“o galego e o português são línguas iguais”, “estudar a língua irmã”, “galegos e portugueses somos povos irmãos”, etc. 
e não responder aos verdadeiros interesses. 
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secção, pois é, evidentemente, uma questão que afeta de modo direto o desenvolvimento e as 

perspetivas de futuro da secção. Ao longo destes anos a instabilidade laboral, a contratação 

temporária do docente –por “obra e serviço”–, de apenas metade da jornada laboral –part-time–, e 

a mesma continuação da secção de português foi posta em causa por mudanças nas políticas de 

direção e pela própria instabilidade financeira da instituição universitária. Apesar destas 

circunstâncias tão adversas, a procura da língua portuguesa no CLM parece consolidar-se ao longo 

dos anos. 

 

4.2 ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS 

 

Atualizando a análise feita por Cupeiro Frade (1995) e o quadro elaborado por Garcia Benito 

(2008: 59), no contexto espanhol é possível frequentar aulas de português em 33 EOI e secções de 

9 comunidades autónomas. 

 
Quadro 9: EOI espanholas com oferta de português 

COMUNIDADE AUTÓNOMA EOI 

Andaluzia  Ayamonte 

 Málaga 

Cantábria  Santander 

Catalunha  Barcelona-Drassanes 

Castela e Leão  Ciudad Rodrigo  

 León 

 Ponferrada 

 Salamanca 

 Valladolid  

 Zamora  

Extremadura  Almendralejo 

 Badajoz 

 Cáceres 
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 Mérida 

 Montijo 

 Navalmoral de la Mata 

 Plasencia 

 Villanueva-Don Benito 

 Zafra 

Galiza  Corunha 

 Ferrol 

 Lugo 

 Ourense 

 Pontevedra 

 Santiago de Compostela 

 Tui 

 Vigo 

 Vilagarcía de Arousa 

Madrid  Madrid – Jesús Maestro 

País Basco  Bilbau 

Valência  Alacant 

 Castelló 

 València 

 

A respeito destes dados, nas comunidades autónomas das Astúrias, Aragão, Castela-Mancha, 

Múrcia, Ilhas Baleares, Canárias e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilha, as EOI não oferecem 

português. Por outro lado, há que ter em conta que apenas na Comunidade Autónoma de Madrid 

há 35 EOI, entre centros e extensões, e 46 na Catalunha. Consequentemente, o panorama não é 

muito alentador, mesmo quando comparado com a presença do italiano, uma língua de presença 

reduzida no plano do número de falantes, mas que goza de grande prestígio simbólico na sociedade 

espanhola.  

Já na Galiza, segundo dados da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, no ano 
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académico 2016-2017 havia nas EOI galegas 24 docentes de português que lecionavam em 78 

turmas com 1129 estudantes. A presença do português nas EOI começa no ano académico 1989-

1990, quando o agora professor da USC, Carlos Quiroga Díaz, é colocado para a primeira vaga de 

português na EOI da Corunha. 

É nas escolas oficiais de idiomas (EOI) onde se concentra a maioria das pessoas que estudam 

língua portuguesa na Galiza. Este sistema estatal de ensino de línguas para adultos tem na Galiza 

8 centros no total e em todos se oferece português – Corunha, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, 

Santiago de Compostela, Vilagarcía e Vigo, com a secção de Tui – e noutras três escolas ainda não 

existe –Monforte de Lemos, Ribadeo, Viveiro– assim como em várias secções dependentes das 

EOI também não se proporciona, como é o caso de Verín123. 

Segue-se um mapa elaborado pelo IC de Vigo em colaboração com a DPG no ano 2010 que 

pode ser ilustrativo da dimensão da língua portuguesa nas EOI galegas. 

 

Figura 7: Presença da língua portuguesa nas EOI galegas 2010 

 

 

 

                                                 
123 Endereços das EOI com departamento de português: ˂http://www.eoivga.org/˃, 

˂http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/˃ 
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Segundo os dados elaborados pela equipa do PGL, nas EOI da Galiza, no ano académico 2011-

2012, havia na Galiza 1597 alunos a estudar português, por isso é possível concluir que existe certa 

estabilidade na procura da língua portuguesa nas EOI124, embora com uma tendência para a 

diminuição, segundo noticiava o jornal La Voz de Galicia, para o período 2014-2016, o que também 

pode estar ligado a que, em geral, há menos estudantes, pois também há menos população jovem 

na Galiza125. 

 

Figura 8: Variação inscrições nas EOI galegas 2014-2016 

 

                                                 
124 Neste vídeo estudantes de EOI explicam os motivos para estudarem português: 

˂http://www.youtube.com/watch?v=A2jnWHZjHRs˃ 
125 ˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/11/10/escuelas-idiomas-pierden-20-alumnos-dos-

anos/0003_201611G10P24995.htm˃ 
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Em conformidade com os dados mais recentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria a que tive acesso126, 26.025 pessoas frequentaram no ano académico 2016-2017 

alguma língua nas EOI e nas suas secções, sendo o inglês a língua mais procurada, seguida do 

francês, o alemão e o italiano, com o português em quinto lugar. 

 

Quadro 10: As línguas nas EOI (2016-2017) 

Língua Estudantes 

Inglês 16.966 

Francês 3.061 

Alemão 1.885 

Italiano 1.365 

Português 1.129 

Galego 539 

Japonês 449 

Chinês 310 

Espanhol para estrangeiros (ELE) 176 

Árabe 89 

Russo 56 

 

Os dados por escolas, secções e línguas podem ser consultados nos seguintes quadros: 

 

Quadro 11: Dados por idioma EOI Corunha (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Japonês Chinês ELE Árabe Russo Total

Coruña 2237 547 292 309 174 93 164 114 84 89 56 4159

Carballo 388 81 60            529

Cee 155               155

Arteixo 151               151

Culleredo 394               394

Total 3325 628 352 309 174 93 164 114 84 89 56 5388

                                                 
126 ˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20392˃ 
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Quadro 12: Dados por idioma EOI Ferrol (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Total 

Ferrol 1171 230 167 138 78 65 1849

As Pontes 159       159

Cedeira 74       74

Total 1404 230 167 138 78 65 2082

 

Quadro 13: Dados por idioma EOI Santiago de Compostela (2016-2017) 

Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Espanhol Total 

Santiago 1218 412 334 202 215 74 21 2476

Negreira 118       118

Noia 160 53     213

Ordes 160       160

Ribeira 215       215

Santiago 533       533

Total 2404 465 334 202 215 74 21 3715

 

Quadro 14: Dados por idioma EOI Lugo (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Chinês Total 

Lugo 790 156 86 61 117 86 35 1331

Sarria 65        65

Total 855 156 86 61 117 86 35 1396

 

Quadro 15: Dados por idioma EOI Monforte (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Total 

Monforte 197 31 31 27 286
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Quadro 16: Dados por idioma EOI Ribadeo (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Total 

Ribadeo 198 38 32 23 291

 

Quadro 17: Dados por idioma EOI Viveiro (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Total 

Viveiro 340 28 32 27 427

Burela 152     152

Total 492 28 32 27 579

 

Quadro 18: Dados por idioma EOI Ourense (2016-2017) 

Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Chinês Total 

Ourense 1035 250 146 99 113 74 45 1762

Celanova 47          47

O Barco 108 30        138

O Carballiño 69          69

Ourense 167          167

Ribadavia 42          42

Verín 79          79

Total 1547 280 146 99 113 74 45 2304

 

Quadro 19: Dados por idioma EOI Pontevedra (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Português Galego Total 

Pontevedra 914 271 177 116 123 52 1.653

A Estrada 213       213

Lalín 202 45      247

Valle-Inclán 242       242

Total 1571 316 177 116 123 52 2355
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Quadro 20: Dados por idioma EOI Vigo (2016-2017) 

  Ing FR Alemão Italiano Português Galego Japonês Chinês ELE Total

Vigo 1 2121 564 391 232 216 95  116 71 4091

Cangas 310 38        348

Nigrán 281          281

Ponteareas 230          230

Redondela 162          162

Tui 344 42 47  45     431

Vigo 2 771 74  45   285   937

Total 4219 718 438 277 261 95 285 116 71 6480

 

Quadro 21: Dados por idioma EOI Vilagarcía (2016-2017) 

  Inglês Francês Alemão Italiano Português Total 

Vilagarcía 754 171 90 86 48 1149

 

A partir destes dados do ano académico 2016-2017 vão ser combinados com os dados do ano 

académico 2010-2011, recompilados na altura pela DPG, segundo dados fornecidos pela própria 

Consellería de Educación. Apresenta-se apenas as EOI galegas que têm língua portuguesa, para 

poder estabelecer a evolução do português em relação com as outras línguas e também dentro do 

contexto específico de cada EOI. 

 

Quadro 22: Evolução EOI Corunha (2010-2011 / 2016-2017) 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 
Variação percentual 

Alemão 318 352 10,69% 

Árabe  133 89 -33,08% 

Chinês 111 114 2,70% 

Espanhol  101 84 -16,83% 

Francês 640 628 -1,88% 

Galego 81 93 14,81% 
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Inglês 2315 3325 43,63% 

Italiano 342 309 -9,65% 

Japonês  145 164 13,10% 

Russo  ---
127

 70  

Português 199 174 -12,56% 

Total alunos EOI 4400 5388 22,45% 

 

Num contexto de forte crescimento dos alunos, o português desce 12,56%, como descem, aliás, 

outras línguas, outras mantêm-se, com exceção do inglês, que tem um forte crescimento. 

 

Quadro 23: Evolução EOI Ferrol (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 
Variação percentual 

Alemão 144 167 16% 

Francês 294 230 -22% 

Galego 48 65 35% 

Inglês 1246 1404 13% 

Italiano 167 138 -17% 

Português 119 78 -34% 

Total alunos EOI 1984 2082 5% 

 

A percentagem no número de alunos é de estabilidade, sendo o português a língua que sofre a 

maior queda. 

 

Quadro 24: Evolução EOI Lugo (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 
Variação percentual 

Alemão 135 86 -36% 

Francês 240 156 -35% 

                                                 
127 Esta língua não era oferecida na altura. 
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Galego 57 86 51% 

Inglês 1257 855 -32% 

Italiano 97 61 -37% 

Português 142 117 -18% 

Total alunos EOI 1786 1396 -22% 

 

Forte queda no número de estudantes na EOI de Lugo, com forte diminuição em todas as 

línguas, exceção feita da língua galega, embora a língua portuguesa seja a que menos baixa 

percentualmente. 

 

Quadro 25: Evolução EOI Ourense (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 
Variação percentual 

Alemão 151 146 -3% 

Chinês ---
128

 45  

Francês 363 280 -23% 

Galego 55 74 35% 

Inglês 1865 1547 -17% 

Italiano 152 99 -35% 

Português 121 113 -7% 

Total alunos EOI 2688 2304 -14% 

 

Num quadro similar ao da EOI de Lugo, o número de inscritos baixa, o português é a língua 

que menos alunos perde e, aliás, ultrapassa a língua italiana na tabela das línguas mais procuradas 

na EOI de Ourense. 

 

 

 

 

                                                 
128 Esta língua não era oferecida na altura. 
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Quadro 26: Evolução EOI Pontevedra (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 
Variação percentual 

Alemão 169 177 5% 

Francês 330 316 -4% 

Galego 60 52 -13% 

Inglês 1942 1571 -19% 

Italiano 175 116 -34% 

Português 111 123 11% 

Total alunos EOI 2742 2355 -14% 

 

Na EOI de Pontevedra, o número total de alunos baixa ligeiramente. Todas as línguas descem, 

com exceção do alemão e do português, que é a língua que mais cresce, ultrapassando o italiano 

em número totais de alunos e convertendo-se na quarta língua mais procurada nesta EOI. 

 

Quadro 27: Evolução EOI Santiago de Compostela (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 

Variação 

percentual 

Alemão 319 334 5% 

Espanhol  55 21 -62% 

Francês 437 465 6% 

Galego 88 74 -16% 

Inglês 1102 2404 118% 

Italiano 178 202 13% 

Português 283 215 -24% 

Total alunos EOI 2472 3715 50% 

 

Neste período analisado, a EOI de Santiago de Compostela é a que tem o maior crescimento, 

um 50%, embora esta suba seja graças ao crescimento espetacular da língua inglesa, 118%. O 

português desce, embora se mantenha como quarta língua mais procurada nesta EOI. 
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Quadro 28: Evolução EOI Vigo (delegação em Tui) (2010-2011 / 2016-2017)  

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 

Variação 

percentual 

Alemão 403 438 9% 

Chinês 166 116 -30% 

Espanhol 150 71 -53% 

Francês 960 718 -25% 

Galego 106 95 -10% 

Inglês 4966 4219 -15% 

Italiano 362 277 -23% 

Japonês 181 285 57% 

Português 367 261 -29% 

Total alunos EOI 7492 6480 -14% 

 

Na EOI todas as percentagens são negativas, apenas aumentou a importante procura do 

japonês, a estabilidade do alemão, e, caso contrário, todas as línguas descenderam. A língua 

portuguesa passou da quarta para a sexta posição das línguas mais procuradas. 

 

Quadro 29: Evolução EOI Vilagarcía de Arousa (2010-2011 / 2016-2017)  

 

Línguas 
Ano académico 

2010-2011 

Ano académico 

2016-2017 

Variação 

percentual 

Alemão 88 90 2% 

Francês 170 171 1% 

Inglês 581 754 30% 

Italiano 120 86 -28% 

Português 78 48 -38% 

Total alunos EOI 1017 1149 13% 

 

Na EOI com menor dimensão da Galiza, houve um leve crescimento no número total de alunos, 

ainda que na língua portuguesa a procura fosse 38% menor, sendo a língua menos procurada nesta 

EOI. 

 



Xurxo Fernández Carballido 

 

132 
 

Como síntese conclusiva geral a partir dos dados obtidos e das análises elaboradas, é possível 

determinar que a procura de uma determinada língua tem ciclos e não fogem às modas. Com a forte 

crise económica que se viveu a partir do ano 2008, muitas pessoas procuraram melhorar os seus 

currículos com o conhecimento de novas línguas, consequentemente, com a melhoria das 

oportunidades laborais a procura de formação para adultos nas EOI desceu de modo geral.  

Também se constata o fracasso da política linguística em relação à primeira língua estrangeira, 

quer dizer, o inglês, que mesmo sendo obrigatória em todo o sistema de educação obrigatória, 

continua a ser a língua mais procurada nas EOI; por isso seria preciso um novo debate ou uma 

reavaliação sobre o ensino do inglês em Espanha (cf. Palacios Martínez, 1994). 

No caso específico da língua portuguesa, a estabilidade, dentro de um processo de descida, 

não se pode desligar dos ciclos de euforia e forte promoção que se viveram à volta do Mundial de 

Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, quando a procura da língua 

portuguesa viveu uma forte procura em todos os âmbitos. 

Por outro lado, e apesar de certa pressão social, a língua portuguesa ainda não tem presença na 

oferta educativa da EOI de Monforte de Lemos. O mesmo acontece na secção da EOI de Verín. Na 

Euro cidade Verín-Chaves, a língua portuguesa não forma parte das secções desse centro educativo 

para a formação de adultos. 

Fazer comparações com as políticas linguísticas dos diferentes governos da Extremadura pode 

ser revelador da situação limitada em que se encontra o ensino do português na Galiza. De facto, o 

sucesso da política linguística na Extremadura é um êxito coletivo, que se reflete muito bem quando 

se conferem os dados e é constatado que hoje na Extremadura a procura de português é a maior do 

Estado e às vezes é maior que a oferta. Apenas um exemplo ilustrativo: 400 alunos ficaram de fora 

da EOI de Cáceres para as turmas de português no primeiro ano em 2011-2012
129

. Trata-se de um 

número superior ao dos alunos de qualquer EOI da Galiza. 

 

 

 

                                                 
129 ˂http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/siete-diez-estudiantes-portugues-ingles-no-

entran-escuela-idiomas_471897.html˃ 
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4.3 ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Segundo dados da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta 

de Galicia o número de centros educativos na Comunidade Autónoma Galega distribuem-se130: 

 565 CEIP (Colexio de Educación Intantil e Primaria). 

 23 CEP (Colexio de Educación Primaria). 

 65 CPI (Centro Público Integrado). 

 28 CRA (Colexio Rural Agrupado). 

 253 IES (Instituto de Educación Secundaria). 

 23 CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional). 

 277 CPR (Centro Privado). 

Em todos estes centros educativos, para além do inglês, que funciona de facto como a primeira 

língua estrangeira, os centros podem oferecer como segunda língua estrangeira alemão, francês, 

italiano e português. A criação de uma matéria de segunda língua estrangeira costuma ser um 

processo longo embora os procedimentos administrativos não sejam complexos
131

: 

 O Departamento ou docente interessado apresenta um projeto para justificar a 

necessidade e as vantagens da incorporação do Português ante a Direção do 

centro. 

 Posterior aprovação do projeto pelo Conselho Escolar.  

 Uma vez aprovada, esta decisão será comunicada à Inspeção, que emitirá um 

relatório para a Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 

Como requisitos para os docentes que queiram dar aulas de português no secundário: 

 Filologia portuguesa. 

 Tradução e interpretação (língua portuguesa). 

 Filologia Galego-Portuguesa. 

                                                 
130 ˂https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/BuscaCentros.do˃ Por outro lado, mantêm-se os nomes no 

original galego, para evitar qualquer interpretação na tradução, pois em galego é utilizado colégio também para as 
escolas públicas, o que não acontece normalmente em português. 

131 ˂https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=3AQ855wO24k˃ 
˂https://www.youtube.com/watch?list=PL3HUhAHTFdRNbX0RuIVWY_KRuVPEDUofk&time_continue=1

&v=ylYTKC8SWAQ˃ 
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 Filologia Hispânica (Secção Galego-Português). 

 Licenciaturas equivalentes com o Certificado de Português da EOI, segundo o 

nível requerido pela Consellería
132

. 

Segundo o Decreto 86/2015, a língua portuguesa é considerada segunda língua estrangeira, 

embora no IES A Sangriña da Guarda seja oferecida como primeira língua estrangeira. Neste 

contexto de segunda língua estrangeira concorre com francês, principalmente, italiano e alemão. 

Inglês ou francês podem ser primeira língua Estrangeira, embora a maioria dos centros escolham a 

língua inglesa. 

Como foi apresentado de forma esquemática, o docente interessado em lecionar PLE apresenta 

a solicitude da nova cadeira à equipa diretiva, que é a responsável pela sua apresentação à Inspeção. 

Nesse projeto de apresentação o docente interessado através da equipa de direção explica o 

interesse e as vantagens de lecionar PLE nesse centro educativo.  

Este, às vezes, já é um primeiro obstáculo importante, pois na equipa da direção da escola 

podem existir interesses e sensibilidades que sejam contrárias a introduzir a matéria de PLE no 

centro. As razões podem ser muito variadas, desde considerar que o português “não faz falta” por 

ser uma língua muito próxima, fácil e, consequentemente, pouco útil no currículo académico, até 

interesses por questões de horários, eliminação de outras matérias, concorrência com outros 

docentes, etc. Por isso, embora não seja obrigatório nem precisa da sua aprovação, é interessante 

apresentar o projeto na CCP (Comissão de Coordenação Pedagógica) do centro, para tentar seduzir 

os colegas com o novo desafio. 

A partir de Inspeção, é emitido um relatório favorável para a Xefatura Territorial de Educação 

em que se aprova ou recusa a autorização para lecionar PLE no centro.  

Como não existem vagas específicas de língua portuguesa no ensino secundário galego, entre 

os requisitos necessários para oferecer PLE é preciso um docente com destino no centro, com 

horário disponível para lecionar a nova cadeira e compromisso para garantir a continuidade da 

matéria nos próximos anos. 

No que diz respeito à formação dos docentes, devem ser licenciados em Filologia Portuguesa, 

                                                 
132 Vid. ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se 

establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua 
estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. 
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licenciados em Tradução e Interpretação com língua portuguesa, licenciado em Filologia Galego-

Portuguesa, ou licenciados com conhecimentos através de diplomas equivalentes que acreditem 

conhecimento em língua portuguesa, segundo estabelece a legislação. Este é sempre um ponto 

controverso, pois é a própria administração educativa a que autoriza a lecionar matérias sem ter a 

formação precisa para completar horários através das conhecidas como “matérias afins”. 

Por outro lado, ao ser uma matéria optativa, é possível ofertá-la em qualquer nível da ESO ou 

Bacharelato sem que tenha sido lecionada previamente, embora existam restrições, pois segundo a 

legislação, em 3º e 4º da ESO, os estudantes que não tenham frequentado PLE nos anos precedentes 

deverão apresentar-se a uma prova de nível que fará o próprio docente da cadeira.  

No do Bacharelato, os estudantes que tenham frequentado PLE no segundo ano sem a terem 

frequentado no primeiro ano farão, a posteriori, uma prova de recuperação, porém, será fácil 

apresentar-se a uma prova de conteúdos inferiores aos que está a frequentar em 2º de Bacharelato. 

Em todo o caso, e também para a boa disposição da matéria, parece mais lógico oferecer a língua 

em ciclos completos e em níveis ordenados segundo o grau de conhecimento. 

Por último, é preciso elaborar a programação da cadeira de PLE conforme o estabelecido no 

currículo legalmente estabelecido 

Segundo a experiência dos docentes de língua portuguesa, partilhados através da massa 

associativa da DPG, entre as razões para a criação da matéria de língua portuguesa como segunda 

língua estrangeira num centro de secundária destacam: 

 Vontade e empenhamento pessoal do docente. Normalmente tem que lutar para 

que essas horas de língua portuguesa sejam compatíveis com os seus horários, 

com os horários dos colegas e com outras ofertas linguísticas ou académicas, 

pois os centros raras vezes têm capacidade numérica de oferecer várias línguas. 

 Contato com outros colegas ou escolas. Conhecer outras pessoas ou centros que 

lecionam português serve muitas vezes como rastilho para que o docente se 

empenhe na implementação desta cadeira no seu centro de ensino. 

 Novas perspetivas profissionais e pessoais para o docente. Muitos docentes 

sentem que a cadeira de português pode ser um revulsivo por vários motivos: 

porque alarga os seus conhecimentos e possibilidades e porque, ao mesmo 

tempo, os estudantes enquadram a língua galega de uma outra perspetiva, em 
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termos de dimensão e de utilidade
133

. 

Face a esta vontade de criação detetam-se vários impedimentos: 

 Falta de apoio da autoridade educativa da administração pública galega. 

 Ausência de especialistas da cadeira e falta de convocatórias públicas de vagas 

da especialidade de língua portuguesa. 

 Oposição de colegas e / ou da direção da escola. As razões para esta oposição 

podem ser diferentes, porém, há docentes de outras segundas línguas que veem 

ameaçado o seu horário ou estabilidade no emprego. 

 Consideração de que o português não é uma língua importante para a formação 

dos alunos. Lembre-se a constante referência ao bordão “Estudar português? 

Não faz falta”. 

 Insuficiência no número de horas disponíveis do docente voluntário para 

lecionar a disciplina. 

 Excesso de disciplinas opcionais já oferecidas pela escola.  

 Desinformação, desinteresse ou desvalorização em relação à importância da 

disciplina de língua portuguesa da parte dos estudantes, mães e pais. 

Porém, uma vez criada a disciplina e as turmas de língua portuguesa na escola, verifica-se que 

a sua continuidade ao longo dos anos académicos pode ser problemática, desaparecendo muitas 

vezes essa disciplina após um ou dois anos. As principais razões para a sua extinção são, segundo 

os depoimentos dos docentes de português através da DPG: 

 Número insuficiente de alunos. No ensino público galego, os rácios para 

escolha de cadeiras são cada vez maiores, mas por causa da queda demográfica 

das últimas décadas, cada ano há menos estudantes nas escolas. Portanto, há 

menos estudantes e os rácios são mais elevados, com o que é difícil preencher 

o número mínimo para formar uma turma.  

 Deslocação do docente que iniciou o processo para a implementação da cadeira 

                                                 
133 Os docentes das cadeiras de língua e literatura galegas são os que costumam criar e lecionar português nas 

escolas do secundário. Lecionar galego na Galiza não é, às vezes, muito gratificante pela situação de postergação em 
que vive a língua e a cultura galega, pelo que ao nível profissional também pode ser um desafio positivo para estes 
docentes. 
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de língua portuguesa. A deslocação dos docentes é muito elevada no sistema 

educativo galego, os motivos são múltiplos: necessidades da administração ou 

interesse pessoal do docente. Como consequência, o professor de português 

numa escola, depois de um complexo processo, poderia não continuar no ano 

seguinte. Isto faz com que muitos docentes não tenham vontade de iniciar a 

burocracia para abrir uma turma de português. 

 Ausência de apoio da direção da escola. Dentro das lutas de interesses dos 

claustros de professores e na rotação de direções, é frequente a queda de 

disciplinas e maiores apoios a umas secções em detrimento de outras. 

Mesmo assim, em termos gerais há alguns fatores que favorecem –ou favoreceriam, se 

existisse vontade política– a criação de turmas de língua portuguesa nas escolas secundárias da 

Galiza, como já tem explicado a DPG nos seus encontros anuais: 

 Docentes competentes. O capital humano é dos principais valores que tem a 

implantação da disciplina de língua portuguesa na Galiza, sobretudo, os que já 

lecionam galego, pois a sua reciclagem é rápida e efetiva, embora não se possam 

desvalorizar as dificuldades. 

 Uso imediato e efetivo da língua. Esta é a principal vantagem dos estudantes 

galegos face a alunos de outras regiões ou em comparação com outras línguas. 

 Sensação de maior facilidade. Embora o aluno galego, regra geral, tenha um 

horizonte de expetativas muito superior ao conhecimento real da língua 

portuguesa, é certo que ultrapassadas as primeiras impressões, o estudante 

galego tira maior proveito do seu esforço do que no caso de outras matérias. 

Também em relação a esta questão vai ser determinante a focagem do docente, 

que deve priorizar a competência comunicativa a outro tipo de conhecimento, 

como, por exemplo, à história da língua, dialetologia ou os simples 

conhecimentos gramaticais. 

 Proximidade. Em todos os sentidos e para tudo. Proximidade na realidade 

social, cultural e linguística, sobredimensionada pela Lusofonia, mas também 

na possibilidade de realizar projetos educativos de intercâmbio, viagens, 

estadias, etc. 
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Toda esta análise pertence ao âmbito do ensino público galego, mas é preciso ter em 

consideração o grande número de estudantes galegos que assistem a centros concertados e privados. 

Estes centros educativos costumam ter visões da educação mais tradicionais, mas se a 

administração pública impelisse a presença da língua portuguesa nos centros públicos, 

provavelmente os colégios concertados e privados também se somariam à iniciativa, como uma 

mais valia. 

A seguir vão ser apresentados vários quadros estatísticos com dados compilados pela 

associação DPG sobre o ensino da língua portuguesa nas escolas de educação primária e secundária 

no ano académico 2009-2010, dados relevantes, por ser a primeira vez que de modo geral se faz 

um levantamento da presença da língua portuguesa no sistema educativo galego. Para o ano 

académico 2017-2018 são apresentados os dados oferecidos pela Consellería de Educación e 

publicados pelo sindicato CIG
134

. Já para o curso académico são expostos os dados da Consellería 

de Educación e publicados pelo jornal online Praza.gal
135

. 

 

Quadro 30: Português no Ensino Secundário. Província da Corunha (2009-2010 / 2018-
2019)  

 

Concelho Centro educativo 
2009-

2010 

Estudantes 

2017-2018 

Estudantes 

2018-2019 

A Coruña 
IES Ramón 

Menéndez Pidal 
14 

Sem 

continuidade 

Sem 

continuidade 

A Coruña 
EPAPU Eduardo 

Pondal 
 49 31 

A Coruña IES Agra do Orzán   12 

A Laracha IES Agra de Leborís  14 14 

Arzúa IES de Arzúa   17 

                                                 
134 ˂http://www.cig-ensino.gal/nova/a-consellaria-incumpre-a-lei-de-aproveitamento-da-lingua-

portuguesa.html˃ 
135 ˂https://praza.gal/cultura/tan-so-59-estudantes-dos-institutos-galegos-elixen-o-portugues-como-primeira-

lingua-estranxeira˃ 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

139 
 

Cabana de 

Bergantiños 
CPI As Revoltas  6 14 

Carballo IES Alfredo Brañas  20 19 

Carnota 
IES Lamas de 

Castelo 
  7 

Cedeira IES Punta Candieira   5 

Cee IES Fernando Blanco   16 

Culleredo 
IES Universidade 

Laboral 
 14 26 

Curtis EPAPU de Teixeiro  15 11 

Ferrol IES Canido   9 

Melide IES de Melide 51 96 132 

Mesía CPI de Xanceda 5 22 20 

Neda IES Fernando Esquío 
Sem 

dados 
5 3 

Negreira 
IES Xulián 

Magariños 
 24 44 

Narón 
IES Terra de 

Trasancos 
  57 

Oleiros IES María Casares   10 

Ordes IES Nº 1 de Ordes 17 23 27 

Ordes 
IES Plurilingüe 

Maruxa Mallo 
 22 20 

Rianxo IES Félix Muriel 
Sem 

dados 
75 93 

Ribeira IES Nº 1   9 

Santiago de 

Compostela 
IES Xelmírez I 

Sem 

dados 
47 58 
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Santiago de 

Compostela 
IES Xelmírez II 

Sem 

dados 
6 

Sem 

continuidade 

Santiago de 

Compostela 
IES San Clemente  193 143 

Santiago de 

Compostela 

IES Plurilingüe 

Rosalía de Castro 
  146 

Santiago de 

Compostela 
IES Lamas de Abade  3 

Sem 

continuidade 

Santiago de 

Compostela 
IES Antonio Fraguas  34 61 

Santiago de 

Compostela 
IES As Fontiñas  6 10 

Teo IES de Cacheiras  93 86 

Vimianzo IES Terra de Soneira  38 49 

Total centros / 

alunos 

Total centros / alunos 8 / 87 21 / 805 29 / 1149 

 

A província da Corunha, sem ser uma província raiana com Portugal, é onde mais centros 

oferecem língua portuguesa. De 8 centro no ano 2009-2010 houve um aumento no número de 

centros até atingir 21 centros em 2017-2018 e 29 em 2018-2019.  

Destaca a presença no concelho de Santiago de Compostela: dos 10 IES (Instituto de 

Educación Secundaria) que existem na cidade, 6 têm português em 2017-2018 e 5 em 2018-2019.  

Também nesta província se regista o caso do IES Ramón Menéndez Pidal, que lecionava 

língua portuguesa no ano académico 2009-2010, mas não nos seguintes anos da amostra. Aliás, na 

cidade da Corunha a oferta educativa de língua portuguesa é muito reduzida em comparação com 

as outras cidades galegas. 

No que diz respeito ao número de alunos, no ano académico 2017-2018 eram 805 estudantes 

no total, 1149 em 2018-2019, com turmas simbólicas até números consideráveis. 
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Quadro 31: Português no Ensino Secundário. Província de Lugo (2009-2010 / 2018-
2019)  

 

Concelho Centro educativo 
2009-

2010 

Estudantes 

2017-2018 

Estudantes 

2018-2019 

Burela IES Perdouro 27 10 6 

Castro de Rei IES da Terra Chá   8 

Chantada 
IES Lama das 

Quendas  
17 15 18 

Foz IES de Foz 15 13 12 

Guitiriz 
IES Poeta Díaz 

Castro 
 43 48 

Lugo IES Ánxel Fole 33 93 93 

Lugo 
IES Nosa Señora dos 

Ollos Grandes  
34 30 19 

Ribadeo 
IES de Ribadeo 

Dionisio Gamallo 
 127 134 

Sarria 
IES Xograr Afonso 

Gómez 
15 

Sem 

continuidade 

Sem 

continuidade 

Total centros / 

alunos 
Total centros / alunos 6 / 141 7 / 331 8 / 338 

 

A província de Lugo também não é limítrofe com Portugal, contudo, existem alguns centros 

com tradição académica consolidada nas cadeiras de língua portuguesa e IES com números 

consideráveis. Porém, após quase uma década o número de centros é similar, mesmo com a perda 

de uma das maiores vilas da província, Sarria. 

Como aspeto negativo, na vila de Monforte de Lemos, segunda cidade da província de Lugo, 

não existe qualquer centro escolar que lecione português, o que se soma ao défice da EOI desta 

vila, que também não oferece língua portuguesa. 
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Quadro 32: Português no Ensino Secundário. Província de Ourense (2009-2010 / 2018-
2019) 

 

Concelho Centro educativo 
2009-

2010 

Estudantes 

2017-2018 

Estudantes 

2018-2019 

Allariz IES de Allariz  9 22 

Bande 
IES Aquis 

Querquernis 
53 22 30 

O Barco de 

Valdeorras 
IES Martaguisela 13 23 10 

O Carballiño IES Nº 1   66 

Ourense IES O Couto 33 49 63 

Ourense IES 12 de Outubro  18 22 

Verín 
IES Xesús Taboada 

Chivite 
10 12 24 

Xinzo de Limia 
IES Cidade de 

Antioquía  
 8 8 

Xinzo de Limia 
IES Lagoa de 

Antela 
  14 

Total centros / 

alunos 

Total centros / 

alunos 
4 / 109 7 / 141 9 / 259 

 

Números paupérrimos para uma província como a de Ourense, com uma ligação geográfica e 

socioeconómica tão forte com Portugal. Também como aspeto negativo, constatar que a presença 

da importante emigração portuguesa em algumas comarcas da província, nomeadamente, 

Valdeorras, Verín, Limia e Ourense, não se traduz numa presença maciça de lusodescendentes nas 

aulas de PLE. 

Contudo, a evolução é lenta mas ascendente, de 4 centros e 109 estudantes há uma década, aos 

9 centros e 259 estudantes no ano académico 2018-2019. 
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Quadro 33: Português no Ensino Secundário. Província de Pontevedra (2009-2010 / 
2018-2019) 

 

Concelho Centro educativo 
2009-

2010 

Estudantes 

2017-2018 

Estudantes 

2018-2019 

A Estrada IES Nº 1   22 12 

A Estrada 
IES Plurilingüe Antón 

Losada Diéguez 
  4 

A Guarda IES A Sangriña  
Sem 

dados 
118 127 

As Neves IES Pazo da Mercé  53 7 8 

Bueu IES Illa de Ons   5 21 

Caldas de Reis CPI Alfonso VII   26 24 

Caldas de Reis 
IES Plurilingüe Aquis 

Celenis  
 65 64 

Cangas do 

Morrazo 
IES Maria Soliño  18 18 40 

Cuntis 
CPI Aurelio 

Marcelino Rey García 
 7 4 

Gondomar 
IES Plurilingüe Terra 

de Turonio  
 11 16 

Moaña IES A Paralaia  34 50 36 

Moraña 
CPI Plurilingüe Santa 

Lucía 
  5 

Mondariz-

Balenario 
CPR Cemar [Privado]  1 

Sem 

continuidade 

Mos IES de Mos   29 21 

O Porriño IES Ribeira do Louro  25 45 

O Rosal 
CPI Manuel Suárez 

Marquier 
  19 
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Ponteareas IES do Barral   116 137 

Pontevedra IES Luís Seoane   1 
Sem 

continuidade 

Pontevedra EPAPU Río Lérez   15 15 

Pontevedra IES Sánchez Cantón   13 

Tomiño 
IES Antón Alonso 

Ríos  
 61 69 

Tui IES San Paio  40 60 69 

Tui 
IES Indalecio Pérez 

Tizón  
 53 79 

Valga IES de Valga  17 35 
Sem 

continuidade 

Vigo 
IES Politécnico de 

Vigo  
25 52 90 

Vigo IES Ricardo Mella   1 

Vigo IES Valadares  88 45 52 

Vigo 
IES Álvaro 

Cunqueiro  
 27 18 

Vigo 
CPR San Blas-Vista 

Alegre [Privado] 
 1 Sem dados 

Vila de Cruces 
IES Marco do 

Camballón 
  8 

Vilagarcía 
CEE de Vilagarcía de 

Arousa  
 1 10 

Total centros / 

alunos 
Total centros / alunos 8 / 275 25 / 851 27 / 1007 

 

É na província de Pontevedra onde se regista uma tendência mais positiva, com um salto 

qualitativo, não apenas pelo número de centros, de 8 para 27, como pela distribuição geográfica. 
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Também é interessante a presença simbólica em centros privados, embora sem continuidade, que 

pode significar uma mudança simbólica. Porém, mesmo assim, a presença da língua portuguesa 

continua em números muito discretos, com 1007 estudantes em toda a província com a maior 

cidade da Galiza, Vigo. 

Segundo os dados oferecidos pela Xunta de Galicia, a distribuição por províncias dos centros 

que lecionam PLE ao longo dos três anos académicos analisados é a seguinte: 

 

Quadro 34: Distribuição provincial dos centros com PLE  

Ano 

académico 
Corunha Lugo Ourense Pontevedra Total 

2009-2010 8 6 4 8 26 

2017-2018 21 7 7 25 60 

2018-2019 29 8 9 27 73 

 

É fácil conferir que a lógica da proximidade à fronteira não se justifica na distribuição dos 

centros que lecionam PLE, pois a província com mais centros é Pontevedra, raiana, mas também 

Corunha enquanto a província de Ourense, também fronteiriça com Portugal, apresenta o reduzido 

número de 9 centros, quase o mesmo número que a província de Lugo. Fica demonstrado que a 

lógica da proximidade não é o motivo para a presença de PLE, mas sim o trabalho da equipa 

docente e da direção do centro para promover e afiançar a oferta educativa da língua portuguesa. 

Em termos gerais, embora estes dados estejam a assinalar uma tendência de crescimento ao 

longo dos anos, o certo é que pela falta de dados constantes e contínuos ao longo dos anos escolares, 

não é possível analisar a tendência na sua totalidade. 

Contudo, a CIG, principal sindicato do âmbito educativo galego, denunciou a queda no número 

de centros que lecionam português e do número de alunos que frequentam esta disciplina, segundo 

o publicado pelos meios de comunicação e o contraste com os dados da própria Consellería de 

Educación para o ano 2017-2018. 

No ano académico 2018-2019 regista-se um aumento significativo de escolas do secundário e 

número de estudantes que frequentam a disciplina de português, o que pode significar um maior 

empenhamento por parte da administração educativa em promover esta matéria, como primeira 
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língua, segunda língua ou livre configuração do centro.  

Neste número de centros há que incluir turmas realmente pequenas, mesmo com um único 

aluno. Ao mesmo tempo, sete centros IES –Melide, San Clemente, Cacheiras, Ánxel Fole, Ribadeo, 

A Sangriña e Barral– concentram 40% dos alunos, por isso é possível concluir que a situação não 

é muito satisfatória. 

A diferença estabelecida entre os níveis de ESO e Bacharelato na segunda língua estrangeira 

não é apenas, logicamente, uma questão de níveis de aprendizagem, mas também do carácter da 

cadeira, obrigatória ou opcional, e das horas lecionadas (cf. Decreto 86/2015): 

 1º ESO: 2 h / semana (disciplina obrigatória) 

 2º ESO: 2 h / semana (disciplina obrigatória) 

 3º ESO: 2 h / semana (disciplina opcional) 

 4º ESO: 3 h / semana (disciplina opcional) 

 1º BAC: 2 h / semana (disciplina opcional) 

 2º BAC: 3 h / semana (disciplina opcional) 

O primeiro dado importante a pôr em destaque é a falta de colaboração por parte da 

administração pública responsável pelo ensino no momento de facilitar dados e informação sobre 

a presença da língua portuguesa.  

Isto contrasta com as informações muito precisas sobre o ensino do espanhol em Portugal 

elaboradas pela Embaixada do Reino de Espanha em Lisboa ou os dados que se podem obter a 

partir da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência136 (cf. cap. 2.4) e que disponibiliza de 

forma muito profissional interessantes e rigorosas estatísticas oficiais sobre o sistema educativo 

português, que são de grande utilidade para especialistas, investigadores e opinião pública em 

geral; o que também é um exercício de transparência democrática por parte da administração 

pública.  

Ao contrário, no caso galego, é a DPG, uma simples associação de docentes, a encarregue de 

elaborar particularmente e com grandes esforços, inquéritos que possam servir de referência para 

o planeamento das próprias atividades da DPG, para conhecer as necessidades dos docentes, dos 

centros e dos alunos, e para, em definitivo, conhecer a situação real da língua portuguesa no sistema 

                                                 
136 ˂http://www.dgeec.mec.pt/np4/home˃ 
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público galego.  

Este caráter voluntarista faz com que um docente, normalmente de língua e literatura galega, 

apresente a proposta de oferecer língua portuguesa para o próximo ano académico. Depois de 

passar resistências por parte de outros colegas e das respetivas secções –pois isto pode provocar 

alterações nas horas de outros docentes e desaparições de outras cadeiras–, os alunos podem 

escolher entre a disciplina de língua portuguesa, com informação de última hora, ou outras cadeiras 

mais estabilizadas na área de segunda língua estrangeira, nomeadamente francês.  

Mas este processo não resulta na estabilização da disciplina de língua portuguesa no centro, 

pois esse docente pode ser destinado para outro centro ou pode ficar sem horas para lecionar essa 

cadeira optativa, motivo pelo qual, surge muitas vezes o problema da falta de continuidade dos 

alunos de língua portuguesa no sistema educativo, como se pode verificar na evolução dos centros 

sem continuidade. É um problema que já se verifica na passagem da primária para o secundário, 

pois em muitos centros de secundária não existe a possibilidade de continuar os estudos em PLE 

para os estudantes que já frequentaram esta matéria na primária.  

Também existe o problema de continuidade dentro do próprio percurso do estudante dentro da 

mesma escola do secundário, com o qual o aluno de português de um ano pode deparar-se com a 

falta de português no ano a seguir. Isto é sempre um grande handicap para que os professores 

possam angariar alunos e para que os alunos cursem esta disciplina.  

Como já foi assinalado, o governo galego não facilita nem a expansão da opção português 

como segunda língua estrangeira, ao lado de outras escolhas como francês ou alemão, nem 

acompanha iniciativas surgidas no âmbito social. De facto, como já foi referido, já no ano 2010 foi 

apresentada uma proposta com dois pontos básicos137: 

 Implementação da língua portuguesa como segunda língua estrangeira no 

sistema educativo obrigatório na Galiza. 

                                                 
137 Esta iniciativa foi apresentada por todos os representantes sindicais do ensino secundário: Converxencia 

Intersindical Galega (CIG-Ensino), Sindicato de Profesores (ANPE), Comisiones Obreras (FE-CCOO), Unión General 
de Trabajadores (FETE-UGT), Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia (STEG), Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Central Unitaria de 
Traballadores (CUT). Quer dizer, foi apoiada por todo o leque ideológico do sindicalismo na Galiza, da esquerda 
nacionalista galega, aos sindicatos estatais e anarco-sindicalistas. Este pedido também foi acompanhado pela DPG e, 
como já foi explicado foi rejeitado, em Comissão Parlamentar pelo Grupo Parlamentar do Partido Popular, grupo que 
detinha na altura a maioria do governo. 
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 Convocatória de vagas específicas de docentes de língua portuguesa e a 

elaboração de uma lista de substituições de docentes de língua portuguesa com 

o requisito da titulação de português, pois normalmente os titulados em língua 

portuguesa não têm presença no ensino secundário. 

Embora fossem convocadas as primeiras quatro vagas de docentes de língua portuguesa para 

o ensino secundários, esta realidade persiste e põe em causa o plurilinguismo que as atuais 

autoridades governamentais galegas dizem desejar reduzindo a simbólicos os discursos litúrgicos 

e vazios da irmandade e da geminação galego-portuguesa que as autoridades galegas, e também 

portuguesas, sempre utilizam em momentos protocolares. O que se verifica é que não existe um 

planeamento persistente no tempo para a promoção da língua portuguesa no sistema educativo 

galego e tudo fica, em grande medida, no voluntarismo do professorado. 

Constata-se assim a distância entre o discurso e a práxis nas relações Galiza-Portugal, que não 

são tão frutíferas como desejável, ou pelo menos fica demonstrada a diferença entre o publicitado 

e os dados reais.  

Neste mesmo plano entre o discurso e a realidade, poder-se-iam tratar muitos outros temas, 

como a colaboração económica, científica, comunicações, iniciativas transfronteiriças ou criação 

de entidades de coordenação, como o Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças138, porém a 

realidade da língua portuguesa no ensino secundário na Galiza é especialmente difícil. Não existe 

nem uma só vaga de português; apenas o voluntarismo comprometido, e às vezes incompreendido, 

de alguns docentes de galego impede que a língua portuguesa esteja fora do sistema educativo 

galego. Um rumo contrário ao já analisado na Extremadura, mas também ao iniciado por outras 

comunidades autónomas fronteiriças como Castela e Leão e a Andaluzia, com independência da 

cor política que conjunturalmente governe esses territórios. 

A soma de todos estes fatores explica que na Extremadura, um território sem mais 

potencialidades, nem tradições transfronteiriças do que a Galiza, a presença do ensino em 

português seja muito maior. As autoridades políticas extremenhas incutem nos seus cidadãos a 

relevância coletiva de Portugal para além do preconceito e das potencialidades dessas relações em 

todos os âmbitos. E, em Portugal, sobretudo nas regiões da Beira Interior e do Alentejo, as 

                                                 
138 Este Gabinete é um bom exemplo do interesse que a Junta de Extremadura tem na colaboração 

transfronteiriça ˂http://www.gitextremadura.com/˃ 
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iniciativas extremenhas são muito conhecidas, até ao ponto de que hoje são muitos os portugueses 

que nascem em Badajoz139. Enquanto na Galiza ficou institucionalizado um discurso protocolar de 

colaboração, mas sem serem introduzidas políticas efetivas para alcançar esses objetivos. 

Nas relações Galiza-Portugal os discursos sentimentais, saudosistas e passadistas formam 

parte da retórica discursiva, enquanto não se verifica uma política linguística clara e firme em prol 

da língua portuguesa. 

Ao mesmo tempo, o ensino em geral, e o ensino secundário em particular, está atualmente a 

viver uma situação de grande instabilidade política e académica no que diz respeito às leis 

aprovadas ou constantemente modificadas, à sua própria aplicabilidade e à avaliação, uma questão 

especialmente sensível pela prova que dá acesso à universidade. 

Por outro lado, com a aprovação da Lei Paz Andrade, que foi definido neste trabalho como um 

ponto de viragem na promoção da língua portuguesa, especialmente no âmbito do ensino 

secundário, houve um incremento do número de alunos a estudarem português, segundo os dados 

publicitados pela Xunta de Galicia
140

. Esta lei veio complementar o corpo jurídico existente: 

 Lei orgánica de educación 2/2006, de 3 de maio (BOE n.º 106, 04/05/2006). 

 Modificación da Lei 2/2006 na Lei orgánica 8/2013, de 9 de dezembro, para a 

mellora da calidade educativa (BOE n.º 295, 10/12/2013). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de fevereiro, polo que se estabelece o currículo 

básico da Educación Primaria (BOE n.º 52, 01/03/2014). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de dezembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE n.º 3, 

03/01/2015). 

                                                 
139 ˂http://www.min-

saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/arquivo/2007/9/nascimento+badajoz.htm˃ 
140 Apesar dos numerosos intentos de estabelecer contacto com responsáveis da Xunta de Galicia para que me 

poder entrevistar com os responsáveis da área, todas as tentativas foram infrutuosas, ou não me responderam, ou 
responderam-me para desviar a responsabilidade nessa área. A situação mais caricata foi a estabelecida com a 
Assessoria de Idiomas na Dirección Xeral de Educación, com quem tentei contactar em duas ocasiões, numa 
responderam-me que não era a sua responsabilidade, na segunda nem me responderam. Curiosamente, os dados que 
agora exponho foram obtidos nas Xornadas Xosé Calviño, realizadas no IES Xelmírez a 4-5-6 de abril de 2017, e 
apresentadas pela própria responsável pela Assessoria de Idiomas na Dirección Xeral de Educación. Contudo, são 
informações que não me foram facilitadas oficialmente, pelo que a informação deve ser considerada fiável a partir das 
minhas gravações, fotografias e apontamentos, mas não academicamente publicadas ou oferecidas de forma oficial. 
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A partir deste corpo jurídico é possível estabelecer que a língua portuguesa pode ser 

frequentada como:  

 1ª Língua estrangeira na ESO e no Bacharelato 

 2ª Língua estrangeira na ESO e no Bacharelato 

 Livre configuração do centro 

Distribuição que analisamos no seguinte quadro, elaborado a partir das informações oferecidas 

ao diário online Praza no já citado artigo ˂https://praza.gal/cultura/tan-so-59-estudantes-dos-

institutos-galegos-elixen-o-portugues-como-primeira-lingua-estranxeira˃: 

 

Quadro 35: Português L1, L2 ou LCC no Ensino Secundário (2018-2019)  

Centro educativo 1ª LE 2ª LE LCC 

IES A Sangriña (A Guarda) 33 94  

IES Politécnico de Vigo (Vigo) 17 73  

IES Antón Alonso Ríos (Tomiño) 5 64  

IES de Melide (Melide) 4 128  

IES San Clemente (Santiago de Compostela)  143  

IES do Barral (Ponteareas)  137  

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo (Ribadeo)  134  

IES Félix Muriel (Rianxo)  93  

IES Ánxel Fole (Lugo)  93  

IES de Cacheiras (Teo)  86  

IES Indalecio Pérez Tizón (Tui)  79  

IES San Paio (Tui)  69  

IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis)  64  

IES Antonio Fraguas (Santiago de Compostela)  61  

IES Xelmírez I (Santiago de Compostela)  58  

IES O Couto (Ourense)  55 8 

IES Valadares (Vigo)  52  

IES Terra de Soneira (Vimianzo)  49  
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IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)  48  

IES Ribeira do Louro (O Porriño)  45  

IES Maria Soliño (Cangas do Morrazo)  40  

IES A Paralaia (Moaña)  36  

IES Xulián Magariños (Negreira)  31 13 

EPAPU Eduardo Pondal (A Coruña)  31  

IES Aquis Querquernis (Bande)  30  

IES Nº 1 de Ordes (Ordes)  27  

IES Universidade Laboral (Culleredo)  26  

IES Xesús Taboada Chivite (Verín)  24  

CPI Alfonso VII (Caldas de Reis)  24  

IES 12 de Outubro (Ourense)  22  

IES de Allariz (Allariz)  22  

IES Illa de Ons (Bueu)  21  

IES de Mos (Mos)  21  

IES Plurilingüe Maruxa Mallo (Ordes)  20  

CPI de Xanceda (Mesía)  20  

CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal)  19  

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)  19  

IES Alfredo Brañas (Carballo)  19  

IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)  18  

IES Lama das Quendas (Chantada)  18  

IES Plurilingüe Terra de Turonio (Gondomar)  16  

EPAPU Río Lérez (Pontevedra)  15  

IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)  14  

CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)  14  

IES Agra de Leborís (A Laracha)  14  

IES Agra do Orzán (A Coruña)  12  

IES Nº 1 (A Estrada)  12  
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IES de Foz (Foz)  12  

EPAPU de Teixeiro (Curtis)  11  

CEE de Vilagarcía de Arousa (Vilagarcía)  10  

IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)  10  

IES María Casares (Oleiros)  10  

IES Martaguisela (O Barco de Valdeorras)  10  

IES Nº 1 (Ribeira)  9  

IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)  8  

IES da Terra Chá (Castro de Rei)  8  

IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)  8  

IES Pazo da Mercé (As Neves)  8  

IES Perdouro (Burela)  6  

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (A Estrada)  4  

CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)  4  

IES Fernando Esquío (Neda)  3  

IES Ricardo Mella (Vigo)  1  

IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Compostela)   146 

IES Nº 1 (O Carballiño)   66 

IES Terra de Trasancos (Narón)   57 

IES de Arzúa (Arzúa)   17 

IES Fernando Blanco (Cee)   16 

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)   13 

IES Canido (Ferrol)   9 

IES Lamas de Castelo (Carnota)   7 

CPI Plurilingüe Santa Lucía (Moraña)   5 

IES Punta Candieira (Cedeira)   5 

Total centros / alunos 4 / 59 63 / 2277 12 / 353 

 

A partir destes dados seria possível realizar várias análises, contudo, não podemos obviar que 
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todas essas turmas foram constituídas sem que houvessem professores com vaga específica de 

língua portuguesa, com já foi explicado. Assim, o título escolhido pela jornalista do jornal Praza, 

Vanesa Vázquez –“Tan só 59 estudantes dos institutos galegos elixen o portugués como primeira 

lingua estranxeira”–, pode ilustrar uma realidade mas ocultar as dificuldades para abrir turmas, a 

falta de informação, a ausência de promoção e a impossibilidade real de frequentar português como 

língua primeira, segunda ou como livre configuração do centro na quase totalidade das escolas 

públicas. 

No estritamente numérico, das 73 escolas secundárias que ofertam português,  quatro fazem-

no como primeira língua –IES A Sangriña da Guarda, IES Politénico de Vigo, IES Antón Alonso 

Ríos de Tomiño e IES de Melide–, centros que também oferecem português como segunda língua 

estrangeira.  

Apenas dois centros têm português como segunda língua estrangeira e como língua de livre 

configuração do centro –o IES Xulián Magariños de Negreira e o IES O Couto de Ourense– e dez 

institutos de ensino secundário ofertam português como livre configuração do centro, com destaque 

para os 146 estudantes do IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. 

Contudo, o grande bloco da presença do português no secundário galego é como matéria de 

segunda língua estrangeira, com 63 centros. A grande maioria com números importantes de 

estudantes, como é o caso do IES San Clemente de Santiago de Compostela, o IES do Barral de 

Ponteareas ou o IES de Ribadeo Dionisio Gamallo de Ribadeo. 

Aliás, não é possível estabelecer uma lógica de centros de grandes cidades, pois em vilas 

pequenas, como no IES Félix Muriel de Rianxo, há mais alunos que nos dois centros que ofertam 

português na cidade herculina. Também não é possível estabelecer uma linha direta entre espaço 

fronteiriço e presença do português, pois centros rurais como Vimianzo ou Guitiriz têm mais 

estudantes que Xinzo de Limia ou Verín.  

Por outro lado, segundo os dados apresentados oficialmente pela Xunta nas Xornadas Xosé 

Calviño perante os docentes de PLE na Galiza, durante o ano académico 2016-2017 a presença do 

português atingia quase 1600 estudantes da ESO e do Bacharelato em 55 centros do ensino 

secundário, enquanto que no ano académico 2014-2015 era lecionado em 32 centros, atingindo 900 

alunos. Assim, seria possível traçar a evolução da língua portuguesa a partir da aprovação da 

conhecida como Lei Paz Andrade. 
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Quadro 36: Evolução do ensino do português a partir da implementação da Lei Paz 
Andrade 

Ano Centros Estudantes 

2014-2015 32 900 

2015-2016 55 1600 

2016-2017 65 2149 

2017-2018 60 2128 

2018-2019 73 2753 

 

No que diz respeito às secções bilingues em língua portuguesa, durante o ano académico 2016-

2017, existe esta oferta escolar em 5 IES, com 9 secções bilingues em português no total. Segundo 

esses mesmos dados da Xunta, no ano 2014-2015 o número de secções era de 5. 

Os centros educativos com secções bilingues em 2016-2017 são
141

: 

 IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela). 

 IES San Clemente (Santiago de Compostela). 

 IES de Cacheiras (Teo). 

 IES María Soliño (Cangas do Morrazo). 

 IES A Guía (Vigo). 

A secção bilingue é o lecionamento numa turma de modo bilingue na língua cooficial que 

corresponder segundo a normativa ao respeito (no caso galego, em galego ou espanhol) e numa 

língua estrangeira falada na União Europeia, segundo a focagem AICLE/CLIL (aprendizagem 

integrada de conteúdos e línguas), de uma área de conhecimento ou matéria não linguística do 

ensino primário, secundário ou bacharelato, ou de um módulo de formação profissional específico. 

As secções bilingues começaram a ser implementadas em 1999 e atualmente existem no 

sistema público galego de ensino 3914 secções, 284 das quais começaram a funcionar no ano 2016-

2017 em alemão, francês, inglês, italiano e português, atingindo mais de 55.000 estudantes de 582 

centros educativos, contudo, o número de secções bilingues em português é certamente reduzido. 

No que diz respeito aos auxiliares de conversa no sistema público de ensino gerido pela Xunta, 

                                                 
141 ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/linguasestranxeiras/133/610˃ 
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em colaboração com o Instituto Camões, são 3 ao total os auxiliares de conversa em escolas 

primárias e centros de secundária. Por outro lado, também se regista a presença de bolseiros e 

estagiários de apoio linguístico nas universidades, nos CLM e nas EOI, ao abrigo de diferentes 

programas de colaboração. 

Dentro dos diversos programas de formação e intercâmbio no âmbito do secundário que têm 

como alvo o conhecimento da língua portuguesa pode-se pôr em destaque o programa de formação 

docente PIALE
142

 ou o Erasmus +, no Projeto KA1 (Mobilidade das pessoas por motivos de 

aprendizagem / Mobilidade de pessoal de Educação Escolar), cuja adaptação ao caso galego é o 

Programa Europeu Importa, um projeto de melhora linguística e comunicativa do professorado em 

língua portuguesa que aglutinou cinco centros do ensino secundário com larga tradição no ensino 

de PLE na Galiza: 

 IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela). 

 IES de Cacheiras (Teo). 

 IES Félix Muriel (Rianxo). 

 IES María Soliño (Cangas do Morrazo). 

 IES de Valga (Valga). 

Repare-se que este último centro, o IES de Valga, que participou em programas europeus, que 

teve presença de leitoras do Instituto Camões, no curso 2018-2019 deixou de ofertar a disciplina 

de português, o que demonstra a fragilidade da presença da língua portuguesa no sistema educativo 

galego. Pelo que é preciso concluir que, até à data, o trabalho das equipas docentes é fundamental 

na presença do português no âmbito académico, por cima de qualquer outro condicionante.  

 

4.4 ENSINO PRIMÁRIO 

 

No ano académico 2009-2010, o IC e a DPG fizeram a primeira análise da presença da língua 

portuguesa na educação primária no sistema educativo galego. Segundo esses dados, havia 433 

alunos de português na província de Pontevedra, em duas escolas, e 972 na província de Ourense, 

distribuídos por nove escolas, no total 1405 alunos. 

                                                 
142 ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/244˃  
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No mapa evidencia-se claramente a ausência da disciplina de língua portuguesa nas províncias 

da Corunha e Lugo e a concentração de alunos nas zonas de forte presença migratória portuguesa 

na província de Ourense e o caso isolado, de entre todos os outros concelhos arraianos, do concelho 

minhoto de Tomiño. 

Figura 9: Presença da língua portuguesa no ensino primário 2009-2010 

 

 

1-CEIP Santa María de Casaio 
(Carballeda de Valdeorras) 

4- CP Manuel Respino (A Rua) 7- CEIP Oímbra 

(Oímbra) 
143

 

9- CEIP- Manuel Luís 
Acuña  (Ourense) 

2- CEIP Filomena Dato 
(A Valenzá, Barbadás) 

5- CEIP Condesa de Fenosa (O 
Barco de Valdeorras) 

8- CEIP 
Mariñamansa 
(Ourense) 

10- CEP Pedro Caselles 
Beltrán (Tomiño) 

3- CP Tomás Terrón Mendaña 
(Sobradelo, Carballeda de Valdeorras) 

6- CEIP Ramón Otero Pedrayo 
(O Barco de Valdeorras) 

11- CRA Mestre Manuel Garcés (Tomiño) 

 

 

Estes dados são ainda mais interessantes quando comparados com a presença do português no 

ensino secundário, que ilustra o que já foi analisado na secção sobre este nível formativo, a falta 

                                                 
143 Oímbra é no sul da provincia de Ourense, fronteira com Portugal, entre Verín e Chaves, por isso, o número 

7 não se corresponde com a localização real deste município raiano. 
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de continuidade entre o básico e o secundário da disciplina de língua portuguesa. 

 

Figura 10: Presença da língua portuguesa no ensino secundário 2009-2010 

 
1-CPI Xanceda (Mesía) 7- IES de Melide (Melide)  13- IES Nº 1 de Ordes (Ordes)  19- IES San Paio 

(Tui)  
2- IES A Paralaia (Moaña)  8- IES de Valga (Valga)  14- IES O Couto (Ourense)  20- IES Valadares 

(Vigo)  
3- IES A Sangriña (A 
Guarda) [sem dados] 

9- IES Lamas das Quendas 
(Chantada)  

15- IES Pazo da Mercé (As 
Neves)  

21- IES Xesús 
Taboada Chivite 
(Verín)  

4- IES Ánxel Fole (Lugo)  10- IES María Soliño (Cangas)  16- IES Perdouro (Burela)  22- IES Xograr 
Afonso Gómez 
(Sarria)  

5- IES Aquis Quenquernis 
(Bande)  

11- IES Martaguisela (O Barco de 
Valdeorras)  

17- IES Politécnico de Vigo 
(Vigo)  

6- IES de Foz (Foz)  12- IES N. S. Dos Ollos Grandes 
(Lugo) 

18- IES Ramón Menéndez 
Pidal (A Coruña)  

 

Apesar do tempo transcorrido, o desiquilíbrio entre os dois mapas mantém-se quase inalterada. 

Assim, da comparação dos dois mapas, verifica-se como no ensino secundário não existe 

continuidade da presença da língua portuguesa no ensino primário. Consequentemente, a 

concentração detetada na comarca de Valdeorras ou Ourense no ensino primário reduz-se na 

passagem para o secundário. 
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Por outro lado, a maioria dos centros de primária que lecionam português estão inseridos no 

Programa de Língua e Cultura Portuguesa, antes denominado Programa LALO (Língua de 

Adaptação / Língua de origem). Segundo a informação oferecida pelo Ministerio de Educación 

espanhol144 e a Consellería de Educación145, este é um programa educativo dirigido aos estudantes 

lusodescendentes e a estudantes espanhóis dos centros onde é desenvolvido. 

Este programa, aplicado desde o ano 1987-1998 no Estado espanhol, em cumprimento da 

Diretiva 77/486/CEE, de 25 de julho de 1977146, tem por objetivo a escolarização de filhos 

migrantes, dentro do quadro de cooperação luso-espanhola em matéria educativa e cultural 

assinado por ambos os estados num protocolo cultural em 1970. O Programa de Língua e Cultura 

Portuguesa é coordenando pela Embaixada de Portugal em Madrid, através do IC. Este programa 

teve início no ano académico 1987-1988 e tinha como objetivo manter a língua e a cultura 

portuguesa dos lusodescendentes –Português Língua de Herança (PLH) na tradição linguística 

portuguesa–, e favorecer na integração do sistema educativo espanhol.  

O programa é aplicado nas comunidades autónomas de Aragão, Astúrias, Cantábria, Castela e 

Leão, Catalunha, Extremadura, Galiza, Madrid, Navarra e País Basco, em coordenação com a 

Embaixada de Portugal no Reino de Espanha. A sua implementação foi desenvolvida sobretudo 

nos níveis de ensino infantil e básico, e com menor presença nos centros de ensino secundário. Os 

centros aderidos ao programa adscrevem pessoal docente português enviado pela Embaixada 

Portuguesa, através do Instituto Camões, com o objetivo de manter a língua e a cultura portuguesa 

entre as comunidades lusodescendentes, mas também entre a totalidade da comunidade escolar. 

No caso galego, este projeto foi enquadrado na educação na interculturalidade e na 

aprendizagem de uma segunda língua estrangeira. Assim, a partir do ano académico 1987-1988 o 

programa destinou-se a escolas com um elevado número de estudantes de origem portuguesa. 

Depois, no curso 1993-1994, foi criada a Rede de centros do Programa, onde se alarga a promoção 

linguística e cultural aos alunos galegos, como matéria optativa, aconselhando um modelo de 

ensino plurilingue em aulas integradas, dentro do conjunto de medidas e ações que a Consellería 

                                                 
144 ˂http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/programas-

educativos/lengua-cultura-portuguesa.html˃ 
145 ˂http://www.edu.xunta.es/web/node/4495˃ 
146 ˂http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:02:31977L0486:PT:PDF˃ 
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de Educación da Xunta de Galicia denomina atenção à diversidade dos alunos com necessidades 

específicas de apoio educativo procedente do estrangeiro. 

Durante o curso 2011-2012, participaram no programa 9 centros educativos da província de 

Ourense e foram enviados 4 docentes pelo Ministério da Educação português. Segundo o que 

consegui apurar a partir de informações telefónicas que pude apurar da Xunta de Galicia, no ano 

2012-2013, 11 escolas participaram no programa, 10 do básico e uma do secundário, e o Ministério 

da Educação português enviou 4 professores. 

O Programa parece interessante e muito positivo, sobretudo se se puderem alcançar dois 

objetivos: que os lusodescendentes possam conhecer a língua portuguesa e que os alunos galegos 

também a adquiram. Contudo, os dados revelam que a implantação do Programa é insuficiente. A 

comunidade portuguesa é a de maior importância numérica na sociedade galega e devem-se 

acrescentar as importantes comunidades de brasileiros e cabo-verdianos. Quer dizer, poucos 

docentes e poucas escolas, não refletem a verdadeira dimensão da presença lusófona na Galiza; por 

isso, o objetivo deveria ser muito mais ambicioso: a implantação da língua portuguesa como 

segunda língua estrangeira em todos os centros de ensino da Galiza. Assim, quer os galegos, quer 

todos os oriundos de comunidades lusófonas, poderiam ter uma competência em português, como 

língua materna, como língua estrangeira, como língua segunda ou como língua de herança. 

 

Quadro 37: Distribuição dos leitores do Estado Português (2016-2017)
147

 

Corunha Número de estudantes 

IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela) 63 

IES Félix Muriel (Rianxo) 37 

IES Valga (Valga)
148

  62 

Ourense  

CEIP Mariñamansa  64 

                                                 
147 Este quadro foi realizado a partir dos dados oferecidos pelas leitoras Carla Nunes, Carla Ribeiro e Isabel 

Gonçalves. O meu agradecimento pela colaboração. 
148 Valga é um concelho pertencente à província de Pontevedra, mas a docente leciona nos outros centros 

educativos da zona da Corunha. Curiosamente, no próprio site do Ministerio de Educación y Formación Profesional a 
distribuição dos centros por províncias está mal feita: ˂http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/bilinguismo/lc-
portuguesa/galicia.html˃ 
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CEIP Manuel Luís Acuña  62 

CEIP Oímbra  37 

CEIP Princesa de España 55 

Pontevedra  

IES Politécnico de Vigo (Vigo)  18 

IES A Sangriña (A Guarda) 83 

IES Valadares (Vigo) 30 

 

Nos últimos tempos, especialmente a partir de 2011, esta abordagem de PLH do programa de 

língua e cultura portuguesa, sofreu uma transformação que tenciona a integração da língua 

portuguesa no currículo espanhol como PLE, perante os novos perfis dos alunos destas unidades 

curriculares e da evolução da emigração portuguesa no Estado espanhol. 

Atualmente, perante as dificuldades que o Estado português atravessou durante os programas 

de ajustamento desenvolvidos pela Troika em Portugal, o número de docentes através deste 

programa reduziu-se a três que lecionam português em 10 centros educativos galegos das 

províncias da Corunha, Ourense e Pontevedra, embora obtivesse informações de que o IC está a 

tentar alargar o número de leitores já nos vindouros anos académicos. 

 

4.5 ENSINO NÃO-FORMAL 

 

O conceito de “enseñanza no reglada” na tradição académica e legislativa espanhola é 

empregado para toda a formação oferecida fora do percurso do ensino obrigatório, do ensino 

superior e das escolas oficiais de idiomas. Já em Portugal é frequente utilizar o conceito “ensino 

informal”, mesmo nos textos legais, aliás muitos autores alargam o conceito de “informal” para 

toda a aprendizagem realizada fora do âmbito escolar.  

Porém, nesta tese de doutoramento, prefere-se o termo “ensino não-formal”, acompanhando o 

critério de Chagas, quem diferencia entre a educação não-formal e a educação informal: 

 

A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. Desenvolve-se no seio de instituições 

próprias —escolas e universidades— onde o aluno deve seguir um programa pré-determinado, semelhante ao dos 
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outros alunos que frequentam a mesma instituição. A educação não-formal processa-se fora da esfera escolar e é 

veiculada pelos museus, meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de diversa ordem, 

tais como cursos livres, feiras e encontros, com o propósito do ensinar ciência a um público heterogéneo. A 

aprendizagem não-formal desenvolve-se, assim, de acordo com os desejos do indivíduo, num clima especialmente 

concebido para se tornar agradável. Finalmente, a educação informal ocorre de forma espontânea na vida do dia-

a-dia através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e interlocutores ocasionais (Chagas, 1993: 

2). 

 

Esta concetualização está em maior harmonia com a definição estabelecida pela UNESCO 

como ensino não-formal: 

 

Any organized and sustained educational activities that do not correspond exactly to the definition of formal 

education. Non-formal education may therefore take place both within and outside educational institutions, and 

cater to persons of all ages. Depending on country contexts, it may cover educational programmes to impart adult 

literacy, basic education for out-of-school children, life-skills, work-skills and general culture. Non-formal 

education programmes do not necessarily follow the “ladder” system, and may have differing durations, and may 

or may not confer certification of the learning achieved (UNESCO, 1997: 41, apud IIEP-UNESCO, 2006: 

Capítulo 12, p. 1). 

 

Segundo a análise realizada por Figueiredo Capuz (2012:115), para este tipo de ensino não-

formal na Comunidade Autónoma da Extremadura, mas adaptando-a à realidade social e 

administrativa galega, podem-se diferenciar diferentes âmbitos de formação, que vão ao encontro 

das necessidades específicas de cada espaço social específico: 

 

a) Formação ocupacional. Destinada a setores profissionais específicos que 

possam ter contato profissional direto com pessoas de língua portuguesa, 

médicos, enfermeiros, empregados de balcão, etc. Normalmente ligados à 

procura de novas oportunidades laborais, a pessoas que estão no desemprego 

ou que procuram melhorar a sua profissionalidade oferecendo um melhor 

serviço. Estes cursos são normalmente organizados pelos institutos nacionais 

de emprego e os serviços ocupacionais. 
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b) Formação contínua. Cursos focados a pessoas que em contato com a utilização 

da língua portuguesa como, por exemplo, médicos, docentes, etc., desejam 

melhorar ou acrescentar ao seu currículo formação em língua portuguesa. 

c) Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Esta instituição da 

administração autonómica galega programa e organiza cursos de formação para 

os empregados públicos, cursos de todos os tipos, de atualizações legislativas a 

melhora do nível linguístico. A implantação de cursos de língua portuguesa para 

funcionários públicos da administração galega faz todo o sentido no contexto 

da Euro-região Galiza-Norte de Portugal. 

d) Organizações transfronteiriças. Na Galiza existem várias instituições, como, 

por exemplo, o Eixo Atlântico, que para além de outras atuações, das políticas 

às económicas ou culturais, também deveria ter uma maior preocupação pelo 

conhecimento linguístico dos cidadãos da euro-região, à imitação do que já se 

faz no Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças da comunidade extremenha. 

e) Sindicatos e associações empresariais. Este tipo de organizações têm um 

contato direto e de primeira mão com a realidade laboral e económica. Por 

conseguinte, para melhorar no plano laboral ou procurar novos nichos 

económicos a competência linguística é muito importante. Com efeito, 

Portugal, mesmo em períodos de crise económica, é o primeiro parceiro 

económico da Galiza, mas essa situação não se tem traduzido à formação 

linguística. 

f) Associações populares. Embora a Galiza não se caracterize pelo seu forte tecido 

associativo, este tipo de instituições poderia ter um papel muito importante na 

realização de cursos de língua portuguesa nos seus âmbitos de atuação. De 

facto, a relação entre associações galegas e portuguesas é muito frequente, o 

mesmo se passa com as representações sindicais e empresariais, mas há a 

impressão de que essas relações pela parte galega são estabelecidas 

maioritariamente em espanhol e assim secundadas pelas congéneres 

portuguesas. 
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De toda esta tipologia, na Galiza, ao contrário do que acontece na Extremadura, apenas o setor 

do associativismo está a desenvolver projetos de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. De 

facto, estão a desenvolver e implementar projetos que tentam paliar as graves deficiências e 

inibições das diferentes administrações públicas. De todas elas é a AGAL que maior trabalho, 

iniciativas e sucesso está a ter no desenho e programação de cursos de português de todo o tipo, 

independentemente ou em parceria com outras organizações. Este trabalho colaborativo entre 

entidades conhecedoras de realidades complementares deveria ser incrementado, em atividades 

presenciais ou em formato virtual 

A respeito do formato dos cursos, estão a ser consolidadas duas possibilidades de ministrá-los, 

presenciais ou e-learning, dois sistemas compatíveis e que podem ser frequentados por públicos 

similares ou de perfis muito diferentes, embora nos últimos tempos as barreiras entre usuários e-

learning e presenciais sejam cada vez mais etéreas. Porém, para além da casuística, é pertinente 

analisar brevemente a presença de cursos de língua portuguesa não-formais para tentar espreitar 

qual é a oferta institucional ou associativa e qual é a procura social desses cursos, para medir o 

interesse real da língua portuguesa na sociedade galega e procurar oferecer a melhor oferta às 

necessidades reais. 

 

 

 

4.5.1 Cursos e-learning 

 
A partir dos primeiros projetos de cursos e-learning globais a oferta e a procura destes modelos 

de aprendizagem originaram grandes transformações no processo de ensino e aprendizagem, na 

maneira de apresentar os conteúdos e nos próprios conteúdos. Um novo desafio e uma grande 

oportunidade para especialistas e formandos, que vai à procura de novos públicos e que obriga à 

reciclagem e adaptação de professores, preparadores, organizadores e estudantes. Uma 

transformação que afeta à disposição e apresentação dos itens tratados até às tarefas que devem ser 

feitas, à interação e à avaliação dos conhecimentos. 

Os cursos e-learning parecem substituir as aulas formais presenciais, mas também estruturas 

estáveis e caras como os laboratórios de idiomas, que até o século passado pareciam ser ferramentas 
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tecnológicas muito úteis para oferecer gravações de áudio e materiais audiovisuais aos estudantes 

e produzir interação com o docente ao vivo de forma individualizada.  

A gratuidade dos cursos, a sua acessibilidade e disponibilidade, a organização do tempo, cursos 

personalizados, sem necessidade de respeitar a dinâmica a velocidade ou a progressão de uma 

turma presencial, parecem vantagens irresistíveis do ensino e-learning. Novos métodos para a 

aprendizagem de vocabulário, de práticas fonéticas, de pronúncia, treinar o ouvido, parecem 

características atraentes para os alunos, também eles com um hábito cultural já consolidado para 

estas formas de aprendizagem. Esta transformação afeta também aos criadores destes cursos, não 

apenas dos docentes, mas também dos patrocinadores dos cursos e dos colaboradores técnicos 

informáticos, que estabelecerão condições na produção e organização dos materiais. 

A elaboração de programas específicos para diferentes coletivos –docentes, médicos, 

empregados e responsáveis do âmbito do comércio ou dos negócios, turismo, cultura, etc.– ou 

formandos no geral, obriga a que os cursos vão ao encontro dos interessados nessas áreas. 

Consequentemente, os conteúdos devem ser específicos e de interesse para o público alvo. 

As possibilidades são inúmeras e o percurso ainda está a ser iniciado. O e-learning pode servir 

para pessoas que consigam avançar mais com informação visual do que com memorização auditiva, 

com falta de concentração ou tempo, conforme novas teorizações sobre as práticas de 

aprendizagem e de ensino, como é o caso do conetivismo (Siemens, 2004). Conceitos como criar 

comunidade, chats de voz, fóruns, aprendizagem colaborativa, traduções comunitárias, etc. já 

foram incorporados ao espaço do ensino e aprendizagem de línguas. 

Aliás, a aprendizagem e-learning tem numerosos vasos comunicantes com as aulas 

tradicionais, pois é habitual que os docentes de PLE organizem através de diferentes ferramentas, 

como Facebook, Whatssap, Secretaria virtual, Cesga, etc. espaços virtuais de aprendizagem onde 

complementar conteúdos, enviar informações, resolver dúvidas, dar explicações, criar espaços de 

convívio, ter contatos com os alunos e entre os alunos fora do espaço de aula. Ao mesmo tempo, 

como acontece noutras áreas do mundo das LE, é o inglês a locomotiva dos cursos e-learning, aliás, 

no caso do português a oferta é muito mais reduzida.  

Entre os gratuitos foram encontrados o curso e-learning ˂https://miriadax.net/web/curso-de-

portugues-para-estrangeiros/inicio˃ indexado como um dos cursos mais procurados em vários 

países, dentro da oferta conjunta da Telefónica Educación Digital e a Universia. Em outros cursos 
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o acesso é gratuito, mas quando se passa de nível deixa de ser gratuito, mas com preços razoáveis 

para as pessoas interessadas. Em ˂https://www.busuu.com/pt/˃ com exercícios de testes ou provas 

para testar os níveis de aprendizagem, leitura e escrita, vocabulário interativo. O site 

˂https://www.duolingo.com˃ permite a criação de comunidades de aprendizagem e permite 

traduzir textos reais de internet e tradução das palavras simplesmente com passar o rato por cima 

da palavra. Ao mesmo tempo que permite discutir com a comunidade as soluções, gramática, 

vocabulário, etc. No ensino e-learning a aprendizagem pode ser em diferentes níveis ou toda 

integrada, embora o habitual seja em níveis, apresentados segundo a tabela de conhecimentos do 

QECR.  

Para a criação de mundos virtuais é possível pesquisar em 

˂http://www.clickjogos.com.br/mundos-virtuais/˃ direcionado especialmente para adultos ou 

crianças. Para criar vidas paralelas para interagir em português 

˂https://join.secondlife.com/?lang=pt-BR˃ ou ˂http://virtlantis.com/˃, embora, por enquanto, não 

seja disponível para português. 

Todos estes cursos online têm como referência o PB. No caso do PE o IC oferece cursos com 

propinas online em regime de autoaprendizagem e em regime de tutoria, ˂http://www.instituto-

camoes.pt/activity/centro-virtual/plataforma-elearning˃. 

Os cursos adaptados aos dispositivos para telemóveis também serão uma linha de trabalho com 

muita projeção no futuro imediato. Outras possibilidades de aprendizagem é o b-learning, ou 

modalidade híbrida (Carvalho, 2010), onde se combina a formação online com os encontros 

presenciais. 

À vanguarda destes cursos e-learning de língua portuguesa na Galiza tem-se destacado a 

AGAL, através do seu site PGL, e o grupo Galabra. Assim, foi criado Português para nós 

˂http://www.portuguesparanos.org/˃ um curso pioneiro de português online adaptado às 

necessidades específicas dos galegos, livre e gratuito, elaborado pelo grupo Galabra –Grupo de 

Estudos nos Sistemas Culturais Galego, Luso, Brasileiro e Africanos de Língua Portuguesa– da 

Universidade de Santiago de Compostela, empresa Imaxin Software e no qual também colaborou 

o professor da UM, Álvaro Iriarte Sanromán, professor galego em Portugal com larga experiência 

no âmbito docente e teórico (1992, 2005, 2007a, 2007c, 2009). O curso foi financiado pela 

Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade do Governo da Xunta de Galicia do período 2005-
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2009 com fundos europeus Interreg III A de Cooperação Transfronteiriça.  

O curso –doravante PPN– está estruturado em 8 blocos. Cada bloco é organizado em vários 

itens com o objetivo de adquirir ou melhorar competências básicas em língua portuguesa, sempre 

a pensar nas necessidades específicas dos estudantes galegos. Este facto reflete-se nos mais 

variados aspetos, por isso chama poderosamente a atenção que um curso na teoria de iniciação, isto 

é, níveis A1-A2, segundo o QECR, esteja totalmente em português, ao contrário do que acontece 

com outros cursos e-learning de línguas estrangeiras, onde há explicações na língua dos alunos ou 

em inglês, quando o grupo é multilinguístico. Os conteúdos são transversais a todos os níveis do 

QECR, analisando de forma pormenorizada os aspetos contrastivos que possam resultar difíceis ou 

diferentes, com independência do nível do curso.  

Cada bloco tem uma Introdução em vídeo ou áudio que apresenta uma situação real 

teatralizada, um tema focalizado ou que desencadeia o input que serve de fio condutor do guião 

gramatical. Lembra um bocado o sistema audiovisual de ensino e aprendizagem de línguas, onde 

uma situação real teatralizada é o leitmotiv para as explicações, como ocorre, por exemplo, com o 

programa da RTP Cuidado com a língua. 

Comunicando é um espaço em que se trabalha funções comunicativas de um ponto de vista 

linguístico, mas também pragmático e cultural. Este é um espaço que pode ser feito a vários níveis, 

já que há um sub-bloco, Para saber mais, onde se dão explicações sobre outras características que 

ultrapassam os níveis de iniciação do próprio curso. De facto, no primeiro bloco, na teoria o 

estudante apenas vai conhecer a capacidade de cumprimentar, despedir-se, pedir, etc., mas se 

continuar na secção Para saber mais as explicações chegam até ao imperfeito do conjuntivo.  

Isto é um bom exemplo das complexidades de ensinar português na Galiza, das potencialidades 

dos alunos galegos no processo de aprendizagem em relação com outros âmbitos linguísticos e 

culturais, e da especial formação que devem ter os docentes de português neste território. 

Na secção conteúdos gramaticais há exemplos ilustrativos não apenas das características 

gramaticais, ortográficas, morfológicas, sintáticas, mas também da técnica de se antecipar aos 

possíveis erros e dúvidas que os alunos vão ter. Um exemplo ilustrativo é o quadro das crases entre 

preposições –a, de, em, por– e os artigos definidos –a, o, as, os– mas onde também estão as 

contrações da preposição com –co, coa, cos, coas–, de uso geral no galego, mas que no português 

escrito não sofre contração. Isto poderia ser chocante para um docente português, mas não para um 
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docente de português na Galiza. Ou seja, antecipar-se à dúvida e ao erro. 

Aliás, esta técnica de antecipar-se ao erro empregada neste curso é muito significativa da práxis 

de aprendizagem empregada habitualmente em sala de aula, mas é preciso deixar constância das 

dúvidas da utilidade num curso online, onde não existe o acompanhamento ativo do professor. Por 

outro lado, concetualmente, também é difícil estabelecer o critério pelo qual se apresenta uma 

dificuldade e não outros muitos utilizados na língua oral e escrita galega: segunda forma do artigo, 

partícula comparativa ca, mais como partícula copulativa, locuções a modo, daquela, etc. 

Capital das palavras é uma secção onde se conhece e trabalha o léxico mais frequente no dia 

a dia, as nacionalidades, os meios de transporte, tempos livres, etc. 

Cronicando é uma componente onde se trabalham questões socioculturais sob uma perspetiva 

das dificuldades específicas do aprendente galego
149

. Esta secção é muito interessante e com muitas 

potencialidades de desenvolvimento, mas não está muito completa. No entanto, parece que se 

deveria complementar a atividade passiva, ler-compreender, por uma outra ativa, exprimir-

descobrir. 

Por último, é preciso acrescentar que os conteúdos socioculturais não são apenas uma secção 

do curso, mas põem em relação esses aspetos com os conteúdos gramaticais. Um exemplo evidente 

é a longa e necessária explicação do Bloco 1 sobre as formas de tratamento em português.  

O curso Português para Nós é percursor na Galiza no processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação, é por isso que tem a valentia do iniciador, da descoberta, mas também tem alguns 

problemas que devem ser revistos para no futuro melhorar este tipo de aprendizagem. Pois é preciso 

sublinhar que a passagem do tempo neste tipo de cursos online é devastadora, poucos anos para 

um curso estático, que não sofre adaptações, acréscimos e não é revisto às novas oportunidades 

tecnológicas acaba por ser um curso morto. 

A seguir são indexadas algumas possíveis melhoras para futuros cursos:  

 O curso foi pensado e planeado para as especificidades de estudantes galegos e 

é por isso que se fazem muitas referências contrastivas ao galego e ao brasileiro. 

Isto, que na teoria pode ser positivo, por abrangente, é possível que seja 

                                                 
149 Para uma análise sobre a cultura num curso online sob uma perspetiva extremenha, veja-se García Benito & 

Ogando González (2010) e o tratamento dos conteúdos culturais. 
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didaticamente um pouco confuso para os alunos não muito relacionados com as 

técnicas linguísticas ou filológicas. Por exemplo, que alguém diga oi ou olá; 

utilize indistintamente senhor, você, tu; ou empregue as formas seis / meia, 

comboio / trem não é exatamente o mesmo segundo os contextos. 

 O curso apresenta um excesso de informação que não está inserida nos 

processos comunicativos quotidianos. Por exemplo, a forma vós, uma forma 

socialmente fixada como dialetal ou litúrgica no português europeu e no 

português brasileiro, é apresentado como um pronome “normal” com as suas 

respetivas correspondências verbais. Isto é contraproducente, porque o aluno 

pensa que pode utilizar uma forma que, aliás, ele domina, evitando a forma mais 

habitual da língua portuguesa vocês. De facto, todos os métodos modernos de 

PLE não consideram o pronome pessoal tónico vós. 

Algumas melhoras que poderiam ser introduzidas na elaboração deste tipo de curso e-learning 

são: 

 Este tipo de curso deve ser constantemente atualizado no desenho gráfico e na 

apresentação digital. 

 É preciso uma adaptação constante aos novos avanços na tecnologia do ensino 

e aprendizagem de línguas online.  

 Primar as atividades mais interativas e dinâmicas, em detrimento das simples 

explicações. É evidente que os métodos devem ser avaliados no seu contexto 

histórico concreto, por isso o primeiro ponto é fundamental. 

 A inclusão de palavras do português brasileiro, mas não de modo sistemático, 

pode causar confusões entre os dois padrões. Pode ser positivo que se transmita 

uma visão abrangente da língua portuguesa, porém, também é preciso delimitar 

o espaço padronizado dos dois standards principais da língua portuguesa. 

 A complexidade da metodologia do PLE em línguas próximas faz com que o 

recurso à tradução possa ser muito complexo. Por exemplo, as traduções para 

espanhol de umas palavras sem conhecer os critérios para serem traduzidas 

algumas palavras e outras não. Por que se traduz berma e não vivenda ou 

passadeira? As traduções devem apresentar-se de modo didático-pedagógico, 
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em exercícios bem explicados e com objetivos concretos, nunca como 

suposições sobre as dificuldades do estudante.  

 As novas tendências nestes cursos online tentam que o aluno não experimente 

a solidão do ecrã. Essa sensação de não ter um professor, de estar a falar com 

um teclado, de não ter disciplina, o medo à liberdade, ou a fuga aos múltiplos 

ecrãs abertos. Nos atuais cursos é regra que, em pequenos grupos, exista um 

leitor ou leitora que acompanhe os alunos, que avalie os trabalhos –sobretudo 

de competência da expressão escrita e oral–, que encoraje, que ajude e 

acompanhe quando as pessoas falhem ou haja desassistência.  

 Com essa presença virtual do docente também poderiam ser incluídas sessões 

de conversa para que as pessoas fossem perdendo a vergonha de falar português. 

De facto, este é um dos grandes problemas e uma das principais razões pelas 

quais os galegos assistem a aulas de português: “quero falar português, quero 

perder a vergonha de falar”. 

 Seria necessário criar fóruns e espaços de debate onde os formandos pudessem 

“falar” daquilo que quisessem, com a única condição de que fosse em 

português, contar experiências, resolver dúvidas sobre o curso ou qualquer 

outra questão, quem sabe, até combinar para beber uns copos, etc. 

Por outro lado, uma das grandes preocupações dos docentes e dos utentes que desejam 

aprender uma língua e fazem esse esforço através de cursos, estadias, etc. é a avaliação e sobretudo 

o reconhecimento dos títulos oferecidos. Por isso, quando na informação do curso se diz:  

 

“A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado outorgará un diploma acreditativo de coñecemento da 

lingua portuguesa, nivel iniciación, a aqueles alumnos que teñan superado con éxito o curso.” 

 

A instituição emissora e o formando devem perguntar-se que título é esse. É um título oficial? 

É um título reconhecido internacionalmente? É um título reconhecido pelas administrações 

públicas para concursos públicos ou bolsas? Que nível é iniciação segundo o QECR? Quem avalia 

o título? Como é que se fazem os testes? Quais são os critérios de avaliação? 

São muitas as questões que surgem sobre este problema dos diplomas pela grande proliferação 
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de canudos e canudinhos por toda a parte e que em alguns casos não se sabe muito bem para que 

servem, quem os certifica, nem quem os reconhece. Para evitar esta situação, especialmente grave 

no âmbito da aprendizagem das línguas, dever-se-ia, a partir de todas as entidades que promovem 

a língua portuguesa, potenciar os títulos oficiais do Instituto Camões, através do CAPLE, (Centro 

de Avaliação do Português Língua Estrangeira)
150

 ou do governo brasileiro, através do Celpe-

Bras
151

. O contrário é a multiplicidade de esforços, de diplomas e isto repercute na falta de crédito 

da projeção internacional da língua portuguesa face outras línguas de reconhecimento internacional 

como inglês, espanhol, francês ou alemão. 

Em resumo, se muitas pessoas trabalham para ter um Certificate of Proficiency in English 

(CPE) do Cambrigde ou um Test of English as a Foreign Language (TOELF), também seria 

possível que a administração pública galega potenciasse que os cidadãos galegos pudessem tirar os 

diplomas do IC através de cursos online. 

Após este curso, o grupo Galabra elaborou o curso Português no prato 

˂http://portuguesnoprato.com/˃, que segue, a grandes traços, o sistema de trabalho descrito com 

antecedência, mas orientado ao setor dos empregados e funcionários da hotelaria e restauração. 

Nesse curso participaram 330 alunos, o que demonstra a importância dos cursos e-learning e faz 

com que a sua melhora seja um objetivo primordial. 

Seguidamente é reproduzida a introdução ao curso Português no prato onde se apresentam as 

linhas orientativas do curso, respeitando o texto na íntegra, com negritos e sublinhados para melhor 

compreender as intenções dos autores desta linguagem paratextual. É um texto significativo da 

abordagem às necessidades específicas dos alunos galegos no ensino e aprendizagem de português 

na Galiza. 

Já na introdução, feita na íntegra em português, é apresentada uma visão global da língua 

portuguesa e o papel da Galiza, não apenas nos seus aspetos linguísticos. 

 

 

 

                                                 
150 ˂http://www.fl.ul.pt/caple/˃ 
151 ˂http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&Itemid=518˃ 
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Introdução: Facilidades e dificuldades da língua portuguesa para nós 

Vamos começar por nos aperceber de onde partimos nós como galegos e galegas para a aprendizagem do 

português. 

Facilidade e dificuldades da Língua Portuguesa para nós. 

Para ter bem focadas as facilidades e as dificuldades do português é preciso ter em conta dois factos 

históricos: 

1. A língua portuguesa nasceu num território que incluía a Galiza e norte de Portugal. 

2. O castelhano é a língua socialmente hegemónica desde finais da Idade Média na Galiza e as falas galegas 

dão fé da sua presença. 

Do primeiro facto histórico deriva-se que uma galega, um galego tem capacidade de perceber a maior parte 

dos textos em português e muitos dos discursos orais, sobretudo se versam sobre temas de caráter geral. 

Do facto segundo deriva-se que estejam a fazer este curso. A maior parte das interferências que dificultam 

a comunicação com pessoas de Portugal, o Brasil ou Angola vêm dadas pelo uso de materiais linguísticos do 

castelhano nas falas galegas. A dificuldade é que não são fáceis de detetar. 

 

Nesta introdução do curso para galegos, a fonética é o segundo ponto apresentado, mantendo 

a perspetiva abrangente da língua portuguesa, com referências ao PE e ao PB, e também à realidade 

da política linguística na Extremadura em relação à língua portuguesa, como já foi assinalado 

inúmeras vezes ao longo deste trabalho. 

 

No terreno da fonética, os alunos e alunas devem aprender uma nova musicalidade, quer a de Lisboa quer 

a de São Paulo ou Rio de Janeiro. Para além da musicalidade existem uma série de fonemas que temos que 

aprender como veremos na secção Introdução à fonética do português. Repara neste vídeo onde aparece um 

estremenho a falar primeiro em castelhano, depois num registo de português marcado pelo castelhano e 

finalmente num português de Portugal bastante aceitável. 

Assim, os galegos e galegas, começaríamos na fase segunda e até com melhor desempenho que a 

personagem do seguinte vídeo: Aprende portugués: te abrirá muchas puertas. 

 

A apresentação da gramática é um recurso à comparatística linguística, um fenómeno que, 

embora esteja em desuso em outros contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

na Galiza mantém-se em força, e esta é outra das características do contexto galego. Não apenas 

em âmbito presencial, mas também online, como se demonstra pelo texto a seguir. 
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No terreno da gramática boas notícias também, pois temos imensas facilidades. As formas são as mesmas 

ou muito parecidas às presentes na Galiza, e a compreensão é fácil como se pode reparar nesta lista (com artigos, 

possessivos, pronomes pessoais, etc.) em que marcamos em negrito o que há de diferente. 

O, a, os, as; no, na; do, da; pelo, pela; com o, com a. 

Um, uma 

Meu, teu, seu, minha, tua, sua, nosso(a), vosso(a) 

Este, esse, aquele; Isto, isso, aquilo. 

Eu, tu, ele (a), nós, vós, vocês, eles 

Comigo, contigo, connosco, convosco 

Alguém, ninguém, muito, outro(a), pouco(a), qualquer 

Também no léxico segue a mesma lógica da comparação entre línguas, com especial atenção 

para os falsos amigos e os decalques linguísticos, aspetos, por outro lado, partilhados com a 

aprendizagem do português por monolingues hispanófonos, mas que no contexto galego têm 

especificidades.  

Embora esta questão seja especialmente controversa, pois os autores apresentam quatro falsos 

amigos que também o são especificamente com o espanhol (talher, cutelo, azeite, galheta) e como 

decalques palavras usadas a diário pelos galegos (camareiro), outras com menor uso (rueiro) e 

outra cujo uso real é inexistente (inarámico). Fazendo uma mistura entre léxico, semântica, usos 

populares e usos padronizados, de difícil compreensão para os aprendentes. 

No campo do léxico, quase todo o léxico português, ainda que com distinta ortografia, é coincidente com o 

galego. Existe ou existiu na Galiza. Ora, devemos prestar atenção a dois aspetos que podem vir a dificultar a 

comunicação e que têm a ver diretamente com a interferência linguística do castelhano. 

1. O primeiro são os falsos amigos, palavras que parecem querer ter um significado mas têm um outro. No 

terreno da hotelaria, por exemplo, deveríamos estar atentas e atentos a: 

Talheres (garfos, colheres e facas) 

Cutelo (uma faca muito grande) 

Azeite (óleo de azeitona) 

Galheta (bofetada, estalada) 

2. O segundo são os decalques linguísticos, um decalque constrói-se quando se cria uma palavra de uma 

língua A tomando como base a estrutura de uma língua B. Na Galiza, quando falamos em galego, usamo-los 

inúmeras vezes: 

Callejero > rueiro (Roteiro) 

Inalámbrico > inarámico (sem fios) 

Camarero > camareiro (empregado de mesa/balcão) 
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Pela complexidade e âmbitos abrangidos, constata-se que o impacto do e-learning na 

aprendizagem da competência léxica é muito alto, algo que se verifica noutros cursos online, já 

que nos primeiros níveis há uma tendência para trabalhar especialmente a componente lexical, 

porque é muito visual e fácil oferecer tarefas visuais, de repetição, de relação, auditivas, para 

preencher espaços ou mesmo traduções. Outra face do e-learning, mesmo em formato 

autoaprendizagem, são os vocabulários visuais ou o conhecimento de campos léxicos ou campos 

semânticos através de imagens, por exemplo em 

˂https://www.facebook.com/UnlimitedPortuguese/?fref=ts˃ ou no site institucional do IC. 

A conclusão nesta introdução a este curso continua a ser comparatística, quer analisada em 

comparação com os não galegos –excluindo a hipótese de galegos não galego-falantes–, quer em 

comparação com a produção de outros professores ou aprendentes. 

 

Em resumo, um diálogo como o que aparece a seguir, seria transparente para a maioria dos galegos e das 

galegas enquanto seria opaco para o resto dos espanhóis. Eis a nossa vantagem. 

(ao telefone) 

- Era bom irmos até a sua casa mas temos que chegar cedo. Sabes onde é? 

- Sei. Lembra-te de levar a boneca para a irmã mais nova. 

- Se tiver tempo, levo-lha. 

- Quando virás buscar-me? 

- Vou já, espera um minuto. 

Seja como for, os docentes garantimos mais jeito e bom falar do que estes famosos e famosas tentando falar 

em português. 

 

Destarte, com as ferramentas digitais para a aprendizagem de línguas os alunos também podem 

comunicar-se em contextos informais ao mesmo tempo, mas em espaços diferentes. O estudante 

pode controlar o seu ritmo de aprendizagem, gozar da experiência fora das “aulas” e 

responsabilizar-se da sua própria formação, embora possa divergir segundo o tipo de curso, de 

formação, de interesses e espaços educativos. 

Também a AGAL, em colaboração com a secção de Ensino do sindicato Confederación 

Intersindical Galega (CIG), organizou ao longo dos últimos anos vários cursos de português de 

nível básico para docentes online com a participação numerosos formandos, 320 e 98 nas duas 



Xurxo Fernández Carballido 

 

174 
 

primeiras edições, segundo fontes da própria associação. Embora não tenha tido acesso aos 

materiais, o número de inscritos faz com que este tipo de curso seja muito importante, por isso seria 

interessante acompanhar a evolução desta oferta educativa. 

Outro projeto de e-learning promovido pela Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa da Xunta de Galicia é o curso Emport
152

. O Projeto Emport, 

conforme o anunciado no próprio site, é financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo da 

Vida da Comissão Europeia, teve início em 2012 e foi concluído em 2014, cujo objetivo é: 

 

O Projeto Emport visa contribuir para a melhoria da empregabilidade dos cidadãos europeus e para a 

competitividade das empresas através da aquisição de competências linguísticas e culturais em Português, dando 

especial atenção à variante brasileira. 

 

O curso abrange os níveis A1-A2. É dividido em 10 lições, apresenta uma estrutura muito 

básica, com vídeos introdutórios, breves tarefas de diálogos, exercícios e jogos. O Projeto Emport 

é coordenado pela empresa galega Tin Services em parceria com instituições do Reino Unido, 

Itália, Portugal, Alemanha e Brasil. 

Em conclusão, as novas dimensões dos cursos e-learning garantem inúmeras possibilidades 

aos utentes mas fazem mais complexas as investigações académicas. É muito difícil ou mesmo 

impossível conhecer todos os cursos que possam existir em linha ou que nível de presença galega 

há neles. Talvez os mais interessantes sejam os feitos através da plataforma de ensino à distância 

do IC, que oferecem até três cursos de língua portuguesa por semestre e em cujos dados não se 

assinala a origem dos alunos, mas a sua nacionalidade institucional, quer dizer, um galego é 

indexado como espanhol, com independência do grupo linguístico a que pertencer. 

As tecnologias da informação e da comunicação caracterizam-se pela interatividade, pelo 

dinamismo, pelos usos multimídia e pela conetividade. E-learning é a componente mais visível, 

mas não única, porque agora existem muitos recursos aos que, se o professor não der utilidade, os 

alunos podem dar: dicionários em linha, enciclopédias, aplicações, tradutores, plataformas, chats, 

etc. por isso, o ensino pode ser online ou presencial com recurso a ferramentas em linha.  

Porém, existe um perigo real de desacreditar o trabalho do professor em contexto de aula 

                                                 
152 ˂http://www.learningportuguese.eu/pt/˃ 
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quando o pessoal responsável por estas plataformas não seja profissional do ensino de línguas ou 

estejam estas plataformas ligadas à simples emissão de conhecimentos muito esquemáticos. O fator 

humano não se deve negligenciar neste tipo de ensino, pela focagem, a abordagem, a correção, a 

empatia com o usuário à distância, pois para além de ensinar e avaliar também é preciso ajudar, 

encorajar e acompanhar. 

 

4.5.2 Cursos presenciais 

 

As linhas prioritárias em política linguística nas sociedades contemporâneas são assinaladas 

pelas autoridades governamentais, que estabelecem os objetivos a atingir em conhecimentos 

linguísticos por parte dos cidadãos e desenha as medidas para que o conjunto da sociedade chegue 

a esses objetivos. Se a língua portuguesa fosse um objetivo para a administração galega faria o 

preciso para que a sua presença estivesse assegurada no ensino formal e não-formal. 

Um exemplo da importância das políticas linguísticas são as medidas adotadas pelas 

autoridades brasileiras para implementar o conhecimento do espanhol ou da Junta da Extremadura 

no caso do português. Na Galiza este empenhamento político nunca teve a intensidade necessária 

para que tivesse uma presença continuada. De facto, as únicas tentativas foram elaboradas a partir 

do Projeto Mobilitas, através do programa europeu Interreg III, com cursos de língua portuguesa 

em diferentes cidades e vilas da Galiza para um público geral. 

Com a inibição das diferentes administrações, pois poderiam ser elaboradas programações a 

partir das câmaras municipais, deputações e governo autonómico, é o associativismo, 

especialmente a AGAL, que organiza grande número de cursos focados de preferência ao público 

juvenil, como são os cursos OPS (O Português Simples) ˂http://ops.agal-gz.org˃ cursos de 

apresentação da língua portuguesa para estudantes galegos do secundário por todo o país. 

Simplesmente, como amostra da relevância desta iniciativa, durante o ano 2011, ano de início do 

programa, foram realizados 55 cursos OPS com a participação de 1230 estudantes em 36 centros 

de ensino. Já a oferta também foi alargada às escolas primárias com os cursos Cacimbo e O Mundo 

do Inho, oficinas para que os meninos e meninas tenham o primeiro contato direto com a língua 

portuguesa. 
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Quadro 38: Cursos OPS – O Português Simples (2011-2018) 

Ano Centros Ateliês Estudantes 

2011 36 55 1230 

2012 15 22 605 

2013 39 96 2430 

2014 29 79 1975 

2015 50 85 2730 

2016 29 45 1440 

2017 39 71 2440 

2018 44 62 1600 

Total 237 515 14450 

 

Em geral, estes cursos são focados para que os estudantes tenham uma experiência em 

português no âmbito das suas escolas, pois para muitos pode ser a única relação com esta língua ao 

longo de toda a sua vida escolar e, por outro lado, a contratação das oficinas parte normalmente 

dos professores de galego, que apreciam nestes ateliês o reforço linguístico positivo e, sobretudo, 

sociolinguístico ao seu trabalho com a língua galega. 

A AGAL também organiza cursos de português na cidade do Porto desde 2011, em 

colaboração com a Universidade do Porto e sob a denominação aPorto
153

. Embora sejam cursos 

presenciais em Portugal, são ideados para galegos, nos objetivos e nos conteúdos. O curso é uma 

estadia mínima de uma semana com especial atenção para a expressão oral. Ao longo destes anos, 

várias centenas de galegos passaram as férias a estudar português no Porto através desta iniciativa. 

O mesmo é possível dizer dos cursos de férias organizados por várias instituições académicas 

galegas com o objetivo de aproveitar o tempo de lazer para aprender línguas num ambiente menos 

                                                 
153 ˂www.aporto.org˃ 
Sem sucesso, a AGAL também tentou organizar os cursos emChaves, em colaboração com a Universidade de 

Trás-os-Montes ˂http://www.aporto.org/?page_id=248˃. Talvez a proximidade e as pequenas dimensões da cidade 
transmontana fizessem com que não fosse um destino muito atraente para frequentar um curso de uma LE. Esta questão 
é exemplificante de como a proximidade não calha bem com o interesse pelo estrangeiro. Ou seja, às vezes “ir mesmo 
aí ao lado” não tem assim tanto charme. 
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estrito e com maior descontração do que os cursos formais. E o caso do curso de férias das EOI
154

, 

lecionados por ex-alunos, os cursos de verão do Instituto Camões, ou os cursos intensivos de verão 

do CLM da USC
155

. 

Todos estes cursos são organizados nos meses de junho ou julho com uns objetivos menos 

academicistas, sem perder o rigor académico, e aproveitando os tempos de férias para promover 

uma aprendizagem da língua entre pessoas que normalmente não têm tempo para estas atividades 

nas rotinas do seu dia a dia ao longo do ano. 

 

                                                 
154 ˂http://www.eoisantiago.org/˃ 
155 ˂http://www.usc.es/gl/servizos/clm/modules/novidades/news_0002.html˃ 
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5. FORMAÇÃO DOS DOCENTES DE PLE 

 

É, como vêem, a pedagogia da repetição, do mimetismo, o culto 

soberano do passado e da papinha feita. Desfazem-se regulamentarmente 

os contactos com a vida; mestre e aluno separam-se sem verdadeiramente 

se terem compreendido, quanto mais amado. E não raro, cá fora, ficam 

sendo disfarçados inimigos (Lapa, 1983: 55). 

 

Neste capítulo vão ser analisados os aspetos mais importantes sobre as necessidades formativas 

dos futuros docentes de PLE na Galiza e da formação contínua dos que já o são. Este tema é 

analisado de acordo com a hipótese de uma formação translusófona, mas com diferentes tradições 

formativas, quer dizer, com necessidades específicas, segundo o tipo de alunos, as circunstâncias 

sociolinguísticas e culturais em que se insere o processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa. Evidentemente, como em qualquer carreira profissional, as aprendizagens são 

contínuas e a reciclagem deve ser constante. Consequentemente, a formação tem que se assentar 

em bons alicerces e aprimorar, melhorar ou inovar naqueles aspetos que sejam preciso para cada 

docente. 

É preciso sublinhar que os centros formativos, sobretudo públicos, devem ir ao encontro das 

necessidades dos formandos e dos já docentes em ativo. Portanto, é possível deduzir que a área 

científica de PLE poderia ser uma oportunidade académica e laboral, de investigação e de produção 

muito importante. Para isso, é preciso que os programas dos cursos em língua, literatura e cultura 

portuguesa, assim como os cursos de especialização, incorporem formação específica no ensino, 

aprendizagem, elaboração de materiais, avaliação e quaisquer outras necessidades detetadas do 

PLNM, PLE, PL2, PLH. 

 

5.1 DA FORMAÇÃO INICIAL À FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Qual deve ser a formação dos profissionais que ensinam PLE? É um debate que se pode 

analisar a partir de diferentes perspetivas e enquadrar em tradições diversas. É pertinente conhecer 

o tipo de formação que têm os docentes e qual o horizonte de expetativas deles.  Também é 

importante no âmbito do ensino de línguas estrangeiras, quer no território próprio da língua quer 
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no estrangeiro, conhecer o tipo de tradições académicas dos estudantes e as metodologias que os 

alunos normalmente utilizam quando estudam línguas. 

 

Para ensinar profissionalmente PLE a exigência primeira e mais abrangente é a de uma formação integral 

na área da linguagem tradicionalmente chamada de Letras no Brasil. Essa exigência básica não é suficiente 

quando os licenciados não obtêm uma formação específica no ensino de uma LE. Ela é menos suficiente ainda 

quando os formandos não contam com a inclusão em seus currículos de disciplina específica preparatória para o 

ensino de PLE/PL2. Essa condição está sendo crescentemente atendida na reforma dos currículos de Letras ora 

em processo de implantação no país. Agrega-se ao benefício de cursar Letras, ao iniciar-se no ensino de uma LE 

e ao de estudar a questão do EPLE na graduação, uma introdução à Lingüística Aplicada como área teórica 

relevante de produção do conhecimento sobre o ensino e aprendizagem de línguas, usos da tradução e da 

lexicografia, além das relações sociais mediadas pela linguagem possivelmente com ênfase na primeira (Almeida 

Filho, 2009: 11- 12)  

 

Por conseguinte, mesmo ensinando a mesma língua um professor galego, português, brasileiro, 

ou de onde for, não está a ensinar a mesma língua, no que diz respeito às necessidades dos alunos. 

Isto é, as ausências assinaladas no texto pelo professor Almeida Filho para o caso brasileiro, podem 

ser alargadas à formação em Portugal ou na Galiza. 

Os futuros docentes de PLE devem ter a formação necessária em linguística, didática e 

pedagogia que os facultem para procurarem estratégias que sejam úteis a cada uma das 

necessidades específicas dos alunos, segundo a sua origem, cultura, formação, família linguística, 

idade, estrato social, etc. Quer-se com isto dizer que devem ter conhecimentos suficientes sobre 

todos os fatores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e este processo, tão árduo, só 

se consegue com uma formação específica e com uma reciclagem constante. 

O docente de PLE também tem que estar formado para planificar os conteúdos e sequenciá-

los segundo as necessidades específicas da turma ou do aluno. Neste âmbito são fundamentais: 

 O conhecimento e a capacidade de produzir materiais didáticos. 

 O conhecimento dos materiais existentes no mercado geral do livro e no 

específico dos manuais. 

 As ferramentas disponíveis em internet. Hoje uma das principais fontes de 

recursos para docentes, mas também para os estudantes, como aprendentes 
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autónomos. 

 A capacidade de adaptação desses materiais às necessidades do docente.  

 

Para desenvolver todo este trabalho com garantias na sala de aula é preciso, com antecedência, 

ter uma boa formação, e isso também é responsabilidade dos centros de formação onde se 

capacitam os docentes de PLE, PLNM, PL2 e PLH.  

Consequentemente, por iniciativa pública –universidade, Xunta, IC, DPG, sindicatos, etc.– ou 

privada –editoras, principalmente–, em coordenação com os vários parceiros interessados, 

nomeadamente a DPG, deveriam alargar as oportunidades formativas para os docentes de PLE 

segundo as necessidades específicas de cada coletivo, para além dos clássicos congressos, que 

tendo a sua importância são normalmente mais pensados para professores universitários com 

interesses nos seus currículos através de publicações e palestras, do que para os próprios docentes 

de língua, ao não serem atividades participativas, dinâmicas, interativas, pedagógicas, contrastivas, 

etc.  

Uma colaboração mais proveitosa entre professores, IC, editoras, sindicatos, associações e 

universidades poderia articular toda uma série de cursos e recursos formativos que melhorassem a 

qualidade dos docentes e acrescenta-se prestígio à língua portuguesa na sua projeção internacional. 

Ao mesmo tempo, o docente tem a responsabilidade intrínseca à sua profissão de procurar trabalhos 

que possibilitem a sua reciclagem e melhor formação. A este respeito, alguns trabalhos 

fundamentais no contexto lusófono / hispanófono são: Alonso Rey (2014, 2017b), Eced Minguillón 

(1999), Domínguez Rodríguez (1996), Ferreira (1995, 1997), Gavilanes Laso (1996), Leiria (1998, 

2004, 2006) e Grosso (2005, 2006, 2007a, 2007b). 

 

5.2 PERSPETIVA FORMATIVA DE PLE, PL2 E PLNM EM PORTUGAL 

 

Não se pretende elaborar neste capítulo a história da formação docente em PLE, mas é preciso, 

mais uma vez, estabelecer uma dicotomia na formação entre o espaço português e o brasileiro, pois 

há indícios para pensar que as dinâmicas estabelecidas na abordagem de trabalhos teóricos ou na 

elaboração de materiais também se aplica à formação de profissionais para o ensino de PLE. 
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A primeira referência à aprendizagem, em Portugal, do português como língua não materna surge, em 2000, 

no âmbito da formação profissional dirigida a imigrantes adultos oriundos de países em que o português não é 

língua oficial. Seguiu-se a instituição da aprendizagem da língua não materna no ensino básico, em 2001, e no 

ensino secundário, em 2004. Para a introdução desta inovação, parece ter sido determinante a chegada inédita, 

que então se verificou, de contingentes assinaláveis de imigrantes originários do leste europeu, maioritariamente 

falantes alfabetizados de línguas eslavas com sólida tradição escrita e oficiais nos países de origem, portanto 

variedades linguísticas que, mesmo que desconhecidas dos portugueses, eram por eles encaradas como línguas. 

Pelo contrário, até então, e de acordo com a cultura linguística dominante, as línguas maternas das comunidades 

imigrantes, como o cabo-verdiano ou o quimbundo, eram todas consideradas pelos portugueses como corruptelas 

de línguas ou variedades linguísticas sem regras de funcionamento que, por isso mesmo, não tinham tradição 

escrita nem eram línguas oficiais nos países de origem, todos eles países de língua oficial portuguesa. 

Apesar destas diferenças, todos os imigrantes e seus descendentes com uma língua materna minoritária –

europeia, africana ou outra – passaram a ter direito à aprendizagem do português como língua não materna. Ao 

reconhecer a diversidade linguística, o ensino público português institucionalizou, pela primeira vez, esta nova 

modalidade de ensino da língua da maioria com o objectivo de garantir a intercompreensão e, assim, a melhor 

inserção na vida profissional e social. Porém, ao contrário do que aconteceu com as línguas minoritárias 

autóctones, nunca foram tomadas medidas no sentido de garantir ou promover a manutenção das línguas maternas 

dos imigrantes. Para os falantes destas línguas, os portugueses pareciam preferir a assimilação tal como o tinham 

oficialmente praticado nas suas colónias continentais africanas, até 1961 (Pinto, 2010a: 85-86). 

 

Como nos informa o professor Pinto (2010a: 76), a tradição portuguesa sobre o PLE tem uma 

origem nacional, e, ao mesmo tempo, a tradição formativa dos professores sobre as especificidades 

desta área de conhecimento, sendo em Portugal mais recente do que no Brasil: 

 

Os primeiros diplomas em que termos afins são referidos são um protocolo firmado com o Senegal, em 1980 

– «países lusófonos e francófonos» –, e o diploma que criou o Departamento de Língua e Cultura Portuguesa da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1984 –«comunidades lusófonas» (Pinto, 2010a: 76). 

 

Fruto do crescente interesse pela área do PLNM para países lusófonos
156

 são vários os cursos 

de pós-graduações e mestrados que algumas universidades portuguesas ofertam nos seus 

programas de formação, através de matérias especializadas, em jornadas, encontros e congressos 

                                                 
156 Para uma análise do português língua não materna no currículo nacional português vid. Leiria, Queiroga & 

Soares (2005). 
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sobre o assunto ou em cursos de mestrado específicos, embora a bibliografia especializada continue 

a ser escassa, como sublinha a professora Isabel Leiria na sua tese de doutoramento: 

 

Como se pode ver, tenho vindo a considerar neste preâmbulo informação bibliográfica exclusivamente de 

origem inglesa. Assim será na maior parte deste trabalho. De facto, e ao contrário do que acontece com o Inglês, 

e já vem acontecendo com o Espanhol desde meados dos anos 90, ao muito que se tem dito e escrito sobre a 

importância do Português entre as línguas do mundo não tem correspondido um interesse suficiente para que a 

investigação sobre a sua aprendizagem como língua não materna tenha hoje uma expressão que nos permita 

sequer começar a apoiar nela a formação de professores (Leiria, 2006: 5) 

 

No Brasil também há grande interesse por estas questões, bem como maior procura e maior 

formação teórica e prática sobre estas questões, pela própria dimensão do país e a sua presença e 

influência internacional.  

Todavia, quando comparado com o desenvolvimento da formação em inglês, francês ou 

espanhol como línguas estrangeiras, a dimensão dos estudos de PLE é muito mais reduzida. Isto 

significa que se a procura do português continua a crescer internacionalmente, a formação e a 

procura de especialização dos docentes em PLE também vai aumentar. 

 

Tal como na regulação da aprendizagem de línguas na formação profissional, também nos estudos 

superiores graduados e pós-graduados predominaram claramente as normas que incidiram sobre os planos 

curriculares. O maior número de cursos na área das línguas criados entre 1974 e 2004 foram cursos de formação 

de professores de línguas. As universidades de Aveiro e do Minho foram as primeiras instituições do ensino 

superior português a aprovar, depois de 1974, bacharelatos e licenciaturas em ensino de línguas a partir do 2º 

CEB. Depois das universidades novas de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Évora terem criado cursos idênticos, 

só em 1987 o foram nas universidades ditas clássicas de Lisboa, Porto e Coimbra. A partir de meados da década 

de 1990, foi aprovada a criação, em institutos politécnicos, de muitos cursos de formação de professores, em 

especial de professores de português língua materna e não materna e de línguas estrangeiras, para o ensino básico 

(Pinto, 2010a: 73). 

 

A partir desses inícios foram-se desenvolvendo unidades curriculares, cursos de formação 

específicos e até mestrados. No quadro elaborado a seguir recompilam-se todos os cursos de pós-

graduação e mestrados que se puderam frequentar em Portugal durante o curso 2016-2017, segundo 

as nossas pesquisas nas universidades públicas e privadas de Portugal, assim como centros de 
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formação ou o próprio Instituto Camões
157

. 

 

Quadro 39: Mestrados e cursos PLE em Portugal (2016-2017) 

 
Denominação Instituição Tipo de curso Duração 

Ensino do Português Língua Não Materna Universidade Nova de Lisboa
158

 
Pós-Graduação 

(e-learning) 
2 semestres 

Português Língua Não Materna Universidade Nova de Lisboa
159

 Mestrado 3 semestres 

Português Língua Não Materna Universidade Aberta
160

 
Mestrado 

(online) 
4 semestres 

Língua e cultura portuguesa (LE/L2) Universidade de Lisboa
161

 Mestrado 4 semestres 

Língua e cultura portuguesa (LE/L2) Universidade de Lisboa
162

 Doutoramento 6 semestres 

Português como Língua Estrangeira e Língua 

Segunda 
Universidade de Coimbra

163
 Mestrado 4 semestres 

Português Língua Estrangeira / Língua 

Segunda 
Universidade de Aveiro

164
 Mestrado 4 semestres 

Português Língua Não Materna – Português 

Língua Estrangeira e Língua Segunda 
Universidade do Minho

165
 Mestrado 4 semestres 

Português Língua Segunda e Língua Universidade do Porto
166

 Mestrado  4 semestres 

                                                 
157 Mesmo que a pesquisa realizada fosse sistemática, e alguns dos cursos já fossem realizados pelo autor desta 

tese de doutoramento, é evidente que sempre pode haver algum infeliz desconhecimento. Por outro lado, apenas se 
tiveram em consideração cursos que tivessem na sua centralidade o PLE e não aqueles que simplesmende apresentavam 
de forma tangencial uma caderia referida a esta especialidade do PL2, por exemplo, nos cursos ou mestrados de 
Didática do Português. Também não foram pesquisados cursos de PLE para estrangeiros, pois não é de interesse para 
o trabalho, embora possa ser de utilidade para docentes que precisem melhorar ou atualizar o seu nível de língua 
portuguesa, não sob uma perspetiva especializada, mas simplesmente comunicativa. Neste sentido, praticamente todas 
as universidades portuguesas organizam cursos de português para estrangeiros anuais, semestrais e de verão para 
estrangeiros. 

158 ˂http://www.unl.pt/guia/2016/fcsh/UNLGI_getCurso?curso=4329˃ 
159 ˂http://www.fcsh.unl.pt/ensino/mestrados/portugues-como-lingua-segunda-e-estrangeira˃ 
160 ˂http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailcursos.php?curso=50˃ 
161 ˂http://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/mestrados-2-ciclo/lingua-e-cultura-portuguesa˃ 
162 ˂http://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/doutoramentos-3-ciclo/lingua-e-cultura-portuguesa˃ 
163 ˂https://apps.uc.pt/courses/PT/course/1440˃ 
164 ˂https://www.ua.pt/ensino/course/416˃ 
165 ˂https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-

educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=2082&catId=7˃ 
166 ˂https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=449˃ 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

185 
 

Estrangeira 

Aprendizagem e Ensino de Português Língua 

Não Materna 
Instituto Camões

167
 Curso (online) 50 horas 

Didática do Português Língua de Herança Instituto Camões
168

 Curso (online) 25 horas 

Curso de Atualização para Professores de 

Português como Língua Estrangeira 
Universidade do Porto

169
 Curso 30 horas 

Formação / Reciclagem de Professores de 

Ensino de Português Língua Estrangeira 

(EPLE) 

CIAL – Centro de Línguas
170

 Curso 60 horas 

 

Como se pode conferir no quadro, as principais universidades portuguesas já oferecem 

mestrados para a formação de PLE, PLNM e PL2. Estes mestrados não refletem a realidade total 

dos futuros docentes destas áreas de conhecimento, porque muitos formandos oriundos dos 

PALOP, principalmente, ou Timor-Leste, frequentam mestrados nas faculdades portuguesas em 

formação de docentes de língua portuguesa como língua materna, embora a realidade linguística 

com que se vão confrontar no futuro esteja mais no âmbito do PLE do que de PLM
171

, ao mesmo 

tempo que aprendem ou aperfeiçoam o seu nível em língua portuguesa. Outro âmbito interessante 

é o dos cursos de formação, atualização ou reciclagem para professores de PLE, às vezes 

organizados pelas universidades pelo IC ou mesmo centros privados de formação.  

No mundo editorial, a editora Lidel
172

, que junto com a Porto Editora
173

 são as duas grandes 

editoriais de PLE em Portugal, tem uma linha de publicações denominada Didática
174

, dirigida pela 

                                                 
167 ˂http://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/formacao-continua-de-professores/15603-

aprendizagem-e-ensino-de-portugues-lingua-nao-materna˃ 
168 ˂http://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/formacao-continua-de-professores/15606-didatica-

do-portugues-lingua-de-heranca˃ 
169 

˂https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=337&pv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CUR˃ 
170 ˂http://www.cial.pt/pt/portugues-lingua-estrangeira/cursos.html˃ 
171 ˂http://observalinguaportuguesa.org/portugues-passa-a-ser-ensinado-como-lingua-nao-materna-a-partir-do-

proximo-ano-lectivo/˃ 
172 ˂https://www.lidel.pt/pt/index.php˃ 
173 ˂https://www.portoeditora.pt/produtos/lista/ensino-de-portugues-no-

estrangeiro/8066x5839x18010x18163˃ 
174 ˂https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/didatica/ordem-1/eixo-1/pagina-

1/˃ 
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professora Maria José Grosso, com 14 obras publicadas até à data
175

. 

 

5.3 PERSPETIVA FORMATIVA DE PLE, PL2 E PLNM NO BRASIL 

 

Se não fosse a proximidade geográfica, económica e política da Galiza a Portugal seria lógico 

pensar que o Brasil centrasse todas as análises sobre os estudos em PLE dentro da Lusofonia. 

 

Na condição de maior país de língua portuguesa e com maior contingente de falantes nativos (são 180 

milhões comparados aos aproximados 14 e 10 milhões das colocações seguintes de países lusófonos) o esforço 

educacional, cultural e político de apoio ao idioma empreendido no país, ainda em bases pré-organizatórias de 

política lingüística, terá grande peso para o destino da lusofonia (Almeida Filho, 2009: 13). 

 

No espaço brasileiro deve-se ter em consideração que ainda há realidades indígenas que estão 

a ser alfabetizadas em português pelo qual essas realidades, no Brasil, também estão dentro do 

conceito do PLE, embora fiquem de fora da área de estudo desta tese de doutoramento. Por outro 

lado, no Brasil os diversos períodos de crescimento económico, década de 50 do século XX e nos 

inícios do século XXI, fizeram com que pessoas e empresas começassem a interessar-se pelo Brasil 

e, consequentemente, pela língua portuguesa falada no Brasil. 

 

Dada a sua condição de país pós-colonial economicamente emergente, a responsabilidade brasileira pela 

língua e seu ensino numa circulação global tem demorado a se converter em políticas deliberadas e concertadas, 

entre elas a do ensino do Português como língua segunda e/ou estrangeira [...]. Grande parte do que se tem feito 

no Brasil em favor do fortalecimento do ensino e da oferta do Português como língua segunda e estrangeira emana 

de iniciativas das universidades ou com o seu forte apoio, da iniciativa privada das escolas e casas publicadoras 

e, em menor escala, da iniciativa oficial governamental localizável historicamente nos Ministérios de Relações 

Exteriores (o Itamaraty) e da Educação, neste último de forma mais localizada e mais recentemente (como no 

caso da instituição do Exame Nacional Celpe-Bras, por exemplo) (Almeida Filho, 2009: 13-14). 

 

Esta situação originou que o fenómeno moderno do ensino de línguas estrangeiras estivesse 

no Brasil mesmo mais avançado do que no Portugal da altura. As autoridades ditatoriais e 

                                                 
175˂https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/didatica/pagina-1/˃ 
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colonialistas não contemplavam, nem no político nem no linguístico, que o denominado Portugal 

de Ultramar fosse algo de diferente da dita metrópole. Isto impediu que na baixa taxa de 

escolarização e alta taxa de analfabetismo das ex-colónias portuguesas –o analfabetismo também 

era muito frequente no Portugal metropolitano
176

– as metodologias chegassem a contemplar aquele 

ensino como língua estrangeira, embora se possa suspeitar que segundo os diferentes contextos 

sociolinguísticos, a prática docente em sala de aula fosse diferente.  

Em contraste, no Brasil, o ambiente de maior dinamismo social e intelectual, mesmo no 

período da ditadura militar, 1964-1985, produziu maior desenvolvimento desta área.  

 

As universidades públicas brasileiras investiram na pesquisa e no ensino de qualidade nos últimos 40 anos. 

Isso atraiu alunos estrangeiros, que mostraram um caminho para as iniciativas de oferta do ensino de Português 

Língua Estrangeira. Esse investimento universitário várias vezes deflagrou iniciativas de composição de material 

didático específico que acabou publicado por companhias editoras privadas. Embora o primeiro livro didático em 

bases modernas de Mercedes Marchand tenha aparecido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1956, a 

partir do trabalho da autora junto à Universidade Católica daquela capital sulista, as décadas seguintes seriam 

marcadas por iniciativas de ensino e publicação de manuais em universidades estadunidenses. Somente no final 

da década de 70, Biazioli & Gomes de Matos, do Centro Yázigy de Lingüística Aplicada em São Paulo, 

publicariam outra série importante de ensino do PLE, o Português do Brasil para Estrangeiros. Com a explosão 

da pós-graduação no campo universitário e com o crescente ingresso de capital humano estrangeiro 

acompanhando seus investimentos na indústria brasileira, o ensino de PLE ganhou envergadura a partir dos anos 

80. Várias séries como Tudo Bem, de Raquel Ramalhete, Avenida Brasil, Emma Eberlein de Lima et alii, e Fala 

Brasil, de Elizabeth Fontão e Pierre Coudry vieram à luz marcadas por uma modernização gráfica e uma certa 

comunicativização do ensino estruturalista que entendemos como moderno no país (Almeida Filho, 2009: 14). 

 

Este desenvolvimento também se transfere ao âmbito da produção teórica sobre PLE, mais 

numerosa e desenvolvida no Brasil do que em Portugal, assim como nos planos de estudos. Neste 

sentido existem vários polos teóricos no contexto universitário, UNICAMP
177

, em coletivos 

académicos SIPLE
178

 (Ferreira: 2010) ou em comunidade de professores em redes sociais para o 

                                                 
176 ˂http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-09-03-Taxa-de-analfabetismo-em-Portugal-ainda-e-das-maiores-

na-Europa˃ 
177 ˂http://www.unicamp.br/~matilde/index.html˃ 
178 ˂http://siple.org.br/˃ 
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intercâmbio de experiências e formação
179

. Contudo, a figura do professor Almeida Filho 

apresenta-se como uma referência em destaque pelo volume da produção bibliográfica citada neste 

trabalho (1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011) em 

colaboração, Almeida Filho & Cunha (2007) e Almeida Filho & Lombello (1989, 1992) ou 

dirigindo dissertações de mestrado e teses de doutoramento sobre o PLE, p.ex. Itaciara Ferreira 

(1996). Outras referências brasileiras de relevância para a formação dos docentes de PLE são as 

professoras Maria Jandyra Cunha e Percília Santos (1998, 1999, 2002), Simões et al. (2004), 

Rabasa (2010), Grannier (2014) e Matilde Scaramucci (1997, 1999, 2000, 2012, 2016). 

Mesmo assim, os especialistas detetam no Brasil falhas similares às assinaladas na projeção 

internacional da língua portuguesa em Portugal. 

 

Não há nessa década e nem nesta em que vivemos a formulação de uma política oficial deliberada e 

abrangente para a língua portuguesa seja no âmbito interno do país, seja no âmbito externo, para apoiar a oferta 

de EPLE que leve em conta (1) a formação de novos professores em bases contemporâneas, (2) a formação 

continuada coordenada dos professores nos postos ao redor do mundo, e (3) o estabelecimento de balizas para 

novos currículos, programas, materiais e exames de proficiência (Almeida Filho, 2009: 16). 

 

Como acontece em Portugal com os centros Camões e com os leitorados internacionais de 

língua portuguesa, no Brasil também se deu esse fenómeno da criação espontânea de instituições e 

centros de estudo, sem antes traçar linhas claras de políticas linguísticas sobre os objetivos e as 

prioridades dessas criações, o que muitas vezes contribui em igual medida para as frustrações, as 

duplicidades e o despesismo. 

 

A rede de ensino de PLE nos Centros de Estudos Brasileiros e congêneres, nos leitorados das universidades 

e escolas no exterior foi ampliada sem uma ação correspondente de instauração, manutenção ou crescimento da 

qualidade profissional por meio de mecanismos de coordenação de atividades de formação de quadros docentes 

e de pesquisa adequados à sustentação da profissão no nível que desejamos hoje (Almeida Filho, 2009: 18). 

 

A estas situações deve-se acrescentar a falta de coordenação entre os dois principais polos da 

Lusofonia, Portugal e o Brasil, que mesmo no seio da CPLP são incapazes de marcar mínimos 

                                                 
179 ˂http://faleportugues.ning.com/˃ 
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comuns para uma política linguística coordenada e com visibilidade no plano internacional
180

. A 

polémica surgida a partir do AO é apenas uma amostra significativa, sobretudo em Portugal, com 

uma grande dose de falta de visão sobre a transcendência de um acordo de unidade que colocasse 

o Português no patamar necessário para ser transcendente internacionalmente. De facto, a questão 

sociológica sobre as reticências contra o AO em Portugal ultrapassa o ortográfico, pois a sensação 

que se percebe do exterior é a impossibilidade de assumir como própria outra visão da língua que 

não seja monocêntrica, quando a língua portuguesa é justamente uma língua pluricêntrica.  

Em qualquer dos casos, Portugal seria quem mais benefícios poderia tirar de uma certa 

harmonia na projeção internacional da língua portuguesa, pois sem a potencialidade brasileira, o 

português europeu é, claramente, intranscendente no âmbito internacional. 

Em conclusão, poder-se-ia falar de dois círculos nacionais concêntricos com entidades 

paralelas. No Brasil foi criado o certificado Celpe-Bras, em Portugal o CAPLE. No Brasil, o 

Mercosul é um grande impulsor da projeção internacional do Português no espaço americano 

(Ferreira, 1996). Em Portugal esse papel foi desenvolvido pela União Europeia, que, como já tem 

sido reiterado ao longo deste trabalho, é de grande importância para o crescimento na procura de 

outras línguas além da materna, incluída a portuguesa, e é emanadora de numerosas diretivas para 

a promoção do estudo e da formação de línguas estrangeiras. Assim, estes processos de integração 

política, económica, social e cultural serviram como alavanca internacional para pôr em destaque 

a língua no plano regional e internacional. 

Nos próximos anos, tudo faz prever que o Brasil vá ganhar maior peso geoestratégico, o que 

vai consolidar o português no espaço internacional. Essa nova dimensão para a língua portuguesa 

deveria ser em benefício da e para a Lusofonia, sem gradações. Da mesma maneira que o âmbito 

hispânico vê como próprio ou comum a presença do espanhol nas emigrações latinas nos Estados 

Unidos, a consolidação da cultura chicana ou a dimensão internacional dos países latino-

americanos
181

. Para chegar a estas conclusões também é preciso uma formação docente que 

potencie esta visão pluricêntrica, mas confluente, da língua portuguesa. 

 

                                                 
180 Para uma análise comparativa da brasileira / portuguesa sobre as políticas linguísticas para PLE vid. 

(Schoffen & Martins, 2016). 
181 ˂http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/10/actualidad/1486739804_121203.html˃  
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5.4 FORMAÇÃO DE DOCENTES DE PLE EM ESPANHA E NA GALIZA  

 

Como já foi referido, para além dos estudos humanísticos universitários, sobretudo na área 

filológica e literária, a tradição do ensino e aprendizagem do português em Espanha e na Galiza é 

muito recente, motivo pelo qual a formação docente neste âmbito também não está muito 

desenvolvida. São muitos os docentes de PLE, espanhóis ou galegos, que reciclam ou adaptam à 

sua própria realidade estudos e obras do inglês ou do espanhol para estrangeiros, perante a falta de 

publicações teóricas ou práticas especializadas em PLE. 

Mesmo nos últimos tempos, as faculdades espanholas onde existem cursos de Filologia 

Portuguesa ainda não têm incorporado unidades curriculares que se centrem nas necessidades 

específicas do ensino e aprendizagem da língua portuguesa. De facto, a licenciatura em Filologia 

Portuguesa da Universidad de Extremadura é a única do Estado espanhol que tem uma cadeira de 

Metodologia e Didática da Língua Portuguesa, com caráter obrigatório, para ir ao encontro da 

grande necessidade de docentes de PLE para preencher as numerosas vagas de docentes para as 

escolas do básico, secundário e escolas de idiomas. Também é a Universidad de Extremadura, na 

Facultad de Formación del Profesorado, a única no Estado espanhol que oferece um Máster 

Universitario en Formación en Portugués para Profesorado de Enseñanza Primaria y 

Secundaria
182

, com unidades curriculares tão sugestivas como:  

 Didática do Português I. 

 Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 Didática do Português II. 

 Conversa e Tradução na Língua Portuguesa. 

 História Contemporânea de Portugal e a sua Didática. 

 

Também no âmbito da Universidad de Extremadura, a Sociedad Extremeña de Estudios 

Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU) organiza um congresso internacional bianual: 

                                                 
182 ˂http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/plan-estudios-abreviados-

masteres/MASTER%20EN%20FORMACION%20EN%20PORTUGUES%20PARA%20PROFESORADO%20DE
%20ENSENANZA%20PRIMARIA%20Y%20SECUNDARIA.pdf˃ 
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 I Congresso Internacional SEEPLU, 2009, Al Límite
183

.  

 II Congresso Internacional SEEPLU, 2011, Difundir l/a Lusofonia
184

.  

 III Congresso Internacional SEEPLU, 2013, Crise e rutura peninsular
185

. 

 IV Congresso Internacional SEEPLU, 2015, Cartografias do português
186

. 

 V Congresso Internacional SEEPLU, 2017, Tecnologias para o português
187

. 

Este mesmo grupo, em colaboração com a Área de Filologias Galega e Portuguesa da 

Universidad de Extremadura, publicam a revista Limite, que difunde a atividade investigadora no 

âmbito da língua, a literatura e a cultura portuguesas e no qual também há artigos sobre o PLE
188

. 

Sobre publicações relacionadas com a temática de PLE, também se pode citar a Revista 

Estudios Portugueses y Brasileños
189

, nascida em 2001 na Área de Filologia Galega e Portuguesa 

da Universidad de Salamanca. Embora desde 2014 não se voltasse a editar até à data, ao longo dos 

14 números publicados, esta revista também recolhe estudos e trabalhos sobre o âmbito de PLE. 

Mas, regra geral, os docentes de PLE no Estado espanhol sentem que não há grande oferta 

formativa que se adapte à sua realidade, que vá ao encontro das suas necessidades, que se adapte 

em conteúdos, horários e focagens às suas necessidades. Por isso, surgiram diversas associações 

de docentes de PLE no Estado espanhol, não apenas para defenderem os seus interesses 

corporativos, mas também para resolverem os acutilantes problemas formativos. Repare-se que 

esta situação é já referida como um problema para o caso da tão procurada língua inglesa, mas 

trinta anos depois prosseguem as mesmas dinâmicas, agora no caso do português.  

 

El vacío en la formación de los docentes, dejado por las autoridades educativas, ha sido cubierto de forma 

bastante eficaz por las Asociaciones de Profesores de Inglés de los diferentes niveles y ramas, diseminadas por 

todo el país. Estas asociaciones se financian, fundamentalmente, con las cuotas de sus miembros y, a pesar de sus 

                                                 
183 ˂http://centrolenguaportuguesacc.blogspot.com/2009/10/al-limite-i-congresso-da-seeplu.html˃ 
184 ˂ http://www.seeplu.galeon.com/iicongreso/difundir.html˃ 
185 ˂ http://centrolenguaportuguesacc.blogspot.com/2013/10/iii-congresso-da-seeplu-crise-e-rutura.html˃ 
186 ˂ https://sites.google.com/site/ivcongresoseeplu/˃ 
187 ˂ https://seeplu.wixsite.com/tecpt˃ 
188 ˂ http://www.revistalimite.es/˃ 
189 ˂ http://www.filologiaportuguesa.es/pdfs.asp?sec=2˃ 
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limitaciones económicas y de su modesta capacidad de acción, organizan una gran cantidad de reuniones, 

encuentro, jornadas y cursos para el intercambio de experiencias docentes (Palacios Martínez, 1994: 35). 

 

Na Extremadura foi criada a APPEX, Asociación del Profesorado de Português de 

Extremadura, que estabeleceu parcerias estratégicas com a Junta de Extremadura ou com a APP, 

Associação de Professores de Português de Portugal. É em colaboração com a Consejería de 

Educación da Junta de Extremadura, através do Centro de Profesores y Recursos, que são 

organizadas as Jornadas de Língua Portuguesa e Cultura Lusófona –já pela XI edição
190

–, onde 

se trabalham e são analisadas as necessidades específicas dos docentes de PLE na Extremadura. 

No entanto, o seu principal trabalho acaba por ser desenvolvido através da Internet, no site 

corporativo ˂ http://www.badajoz.org/appex/˃ ou em sites de membros ou colaboradores da 

APPEX como ˂ http://portuguesembadajoz.wordpress.com/o-portugues-na-extremadura/˃, um 

blogue muito conhecido no âmbito de PLE no Estado espanhol, organizado pela professora Carmen 

Rojas Gordillo, segundo publicitado no próprio site. 

No âmbito espanhol foi criada a APLEPES, Asociación de Profesores de Lengua Portuguesa 

en España, embora a sua presença esteja limitada à região madrilena, onde se organizou um Fórum 

da Língua Portuguesa no Contexto Ibérico, com apenas uma edição no ano 2007. Estes trabalhos 

foram publicados nas Actas do I Fórum da Língua Portuguesa
191

, sob a coordenação de  María 

Josefa Postigo Aldeamil e Sandra Teixeira De Faria (2008) com artigos de interesse para esta tese 

(Almeida Romano; Alomba Ribeiro; García Benito; Losada Soler; Martín Galán; Soares; Villarino 

Pardo).  

Outras atividades formativas da APLEPES são cursos e jornadas específicas de formação
192

. 

Por outro lado, alguns dos seus membros trabalharam no projeto radiofónico e blogue 

˂http://www.lusofonias.org/˃ 

No caso galego, é preciso diferenciar entre os programas específicos da administração 

educativa do governo galego e os organizados por associações, nomeadamente a DPG, sindicados, 

                                                 
190 ˂https://appex.blogspot.com/2017/10/xi-jornada-appex-

merida.html?fbclid=IwAR2_NWciblA62qHVwK56l0LsQstnZ1UCOz3vo8Ciam39dKV-gHytL_K96Eg˃ 
191 Estas Actas apresentam dos prefácios, um em Português Europeu e outro em Português Brasileiro. 
192 ˂https://www.aplepes.org/formacion˃ 
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CIG, ou o IC. A principal diferença é que nos organizados pela administração pública o público 

alvo é exclusivamente professorado efetivo, não sendo possível a participação de outros 

profissionais interessados. 

Entre as iniciativas programadas pela Consellería de Educación é preciso pôr em destaque o 

Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE)
193

: 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén convocando, nos últimos anos, 

actividades formativas para o profesorado, tanto dentro do estado español como no estranxeiro, co obxecto de 

fomentar a actualización metodolóxica e a mellora do seu nivel de competencia en comunicación lingüística en 

linguas estranxeiras a través do contacto directo con persoas dos países de fala inglesa, francesa, alemá e 

portuguesa (DOG n.º 84, 2017: 21755). 

 

Nessas atividades formativas também se contemplam licenças e estadias de formação em 

Portugal com o objetivo de melhorar o conhecimento dos docentes: 

 

Con esta convocatoria trátase de mellorar a competencia idiomática do profesorado e acadar a certificación 

desta mellora, así como afondar na didáctica do ensino de idiomas estranxeiros. Con este fin, ofértanse itinerarios 

intensivos que revitalicen e potencien contidos e aspectos lingüísticos xa adquiridos, que promovan o avance na 

consolidación e adquisición de niveis de competencia lingüística superior e se teña a ocasión de aplicar no propio 

contexto todo o adquirido, fomentando o carácter cooperativo entre as persoas participantes (DOG n.º 84, 2017: 

21755). 

 

Nesta convocatória de 2017 para o curso académico 2018-2019, por exemplo, beneficiaram 

desta formação vinte docentes de primária e secundária
194

. 

Também no Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) da Consellería de 

Educación, se organizam jornadas (Claves para as aulas de português do século XXI
195

) e cursos 

online (Português B1
196

) para professores com carreira docente e vaga de professor efetivo na 

                                                 
193 ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170503_piale.pdf˃ 
194 ˂https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioG0164-120918-0003_gl.pdf˃ 
195 ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/cafi/153/717/225˃ 
196 ˂https://www.edu.xunta.gal/portal/cafi/153/236/223˃ 
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própria Consellería, pelo que ao não pertencer a esse quadro de pessoal não foi possível aceder à 

programação nem aos conteúdos. 

Ao longo dos cursos académicos 2015-2016 e 2016-2017 a Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria desenvolveu o um programa de mobilidade docente no quadro do Programa Erasmus 

+ KA1. Projeto de dinamização linguística em português. IMPORTA, implementado em cinco 

centros educativos: 

 IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela). 

 IES de Cacheiras (Teo). 

 IES Félix Muriel (Rianxo). 

 IES María Soliño (Cangas do Morrazo). 

 IES de Valga (Valga). 

Conforme o publicitado pela própria Consellería
197

, o projeto consta de um curso online –O 

ensino bilingue da língua portuguesa através das TIC-, uma mobilidade ao Instituto Camões de 

Lisboa para frequentar um curso de formação de língua e metodologia em língua portuguesa e a 

elaboração de unidades didáticas integradas. 

A DPG, fazendo jus ao seu nome, Associação de Docentes de Português na Galiza, para além 

de campanhas sensibilização para a implantação da língua portuguesa no sistema educativo galego, 

também está atenta às necessidades de formação do professorado, através da organização de 

encontros e jornadas, em colaboração com o Centro Cultural Português em Vigo do IC. Estas 

jornadas já vão pela décima segunda edição em 2018 (cf. Anexo Encontros DPG). 

Estes encontro e jornadas tentaram apresentar uma panóplia de temas alargada, com docentes 

de várias áreas –universitários, secundário e EOI, principalmente–, origens – sobretudo galegos, 

portugueses e– e em várias cidades galegas, embora Santiago de Compostela e Vigo (sede do IC) 

sejam as que mais vezes acolheram estas atividades: 

 I Encontro de Didáctica do Português. 10 e 11 de outubro de 2009. EOI de 

Santiago de Compostela. 

                                                 
197 ˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18235˃ 
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 II Encontro de Didática do Português. 23 de outubro de 2010. IES Arcebispo 

Xelmírez I. Santiago de Compostela. 

 III Encontro de Didática do Português. A expressão escrita nas aulas
198

. 1 de 

outubro de 2011. IES Olhos Grandes. Lugo. 

 IV Encontro de Didática do Português. Os meios audiovisuais e a legendagem 

no ensino do Português. (Parte I) 10 e 11 de novembro de 2012. Instituto 

Camões. Vigo. (Parte II) 12 de janeiro de 2013. Faculdade de Filologia. 

Santiago de Compostela. 

 V Encontro Internacional de Didática do Português. Avaliação da competência 

comunicativa. 19 de outubro de 2013. Rianxo. 

 V Jornadas de Didática do Português. A leitura num processo de aprendizagem 

heterogéneo. O texto literário e não literário em PLE. 22 e 23 de novembro de 

2013. Instituto Camões. Vigo
199

. 

 VI Encontro Internacional de Didática do Português. A competência 

sociocultural nas aulas de português. 4 de outubro de 2014. EOI da Corunha. 

Corunha. 

 Simpósio da Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira. O 

português em espaços multilíngues. 16 e 17 de outubro de 2015. Museu do Povo 

Galego. Santiago de Compostela
200

. 

 VIII Jornadas de Atualização Docente de Português. Ferramentas Web 2.0 ao 

serviço das aprendizagens em PLE/PL2. 11 e 12 de novembro de 2016. Instituto 

Camões. Vigo
201

. 

                                                 
198 A partir deste terceiro encontro, as atividades começaram a ter uma temática específica. 
199 Por um problema de comunicação entre a DPG e o IC, o que deveriam ser duas partes do encontro, como 

tinha acontecido no IV encontro, acabaram por ser dois eventos diferentes mas com a mesma numeração. 
200 Este simpósio foi realizado entre a SIPLE e a Academia Galega da Língua Portuguesa com o apoio, 

entre outros parceiros, da DPG. Por isso, o encontro anual da DPG foi integrado nesta atividade. 
201 A partir desta oitava edição a organização das jornadas foi assumida pelo IC com a colaboração da DPG. 
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 IX Jornadas de Atualização Docente de PLE. Estimular a criatividade no PLE. 

2 e 3 de junho de 2017. Museu Pedagógico da Galiza (MUPEGA). Santiago de 

Compostela. 

 X Jornadas de Atualização Docente de PLE. A (pre)ocupação com o ensino(s) 

fonética(s) e a promoção da oralidade em PLE/PL2 na Galiza. 17 e 18 de 

novembro de 2017. Instituto Camões. Vigo. 

 XI Jornadas de Atualização Docente de PLE. Os textos literários de língua 

portuguesa como ferramenta para o ensino da dimensão pluricultural da Língua 

Portuguesa. 27 de outubro de 2018. Museu Pedagógico da Galiza (MUPEGA). 

Santiago de Compostela. 

 XII Jornadas de Atualização Docente de PLE. A linguagem audiovisual como 

recurso didático em PLE. 16 e 17 de novembro de 2018. Instituto Camões. 

Vigo. 

 XIII Jornadas de Atualização Docente de PLE. Estimular a criatividade no PLE. 

22 de fevereiro de 2019. Faculdade de Filologia da Universidade da Corunha. 

Corunha. 

 

Para além destes encontros e jornadas, os docentes de português intercambiam conhecimentos, 

resolvem dúvidas, partilham experiências formativas ou informações de todo o tipo em encontros 

mais ou menos formais
202

 ou, sobretudo, através das redes sociais, especialmente as organizadas 

pela DPG
203

. 

                                                 
202 ˂http://valencainfo.blogspot.com/2018/10/encontro-de-docentes-de-ensino-medio-de.html˃ 
203 ˂https://www.facebook.com/docentesptgaliza/˃ 
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6. OS MATERIAIS PARA O ENSINO DE PLE NA GALIZA 

 

Una de las decisiones más importante que un profesor de lenguas 

extranjeras debe tomar es la del manual que va a usar en clase, de la 

metodología más adecuada. […] En términos de eficacia, no existe un 

método mejor que otro independientemente de las circunstancias. Es 

fundamental conocer bien las características e intenciones del grupo de 

alumnos con el que se va a trabajar, su nivel educativo y su interés 

personales, así como el grado de conocimiento del funcionamiento 

interno de su propia lengua adquirido en la escuela, o si hicieron 

estudios de lingüística general (Briones García, 2006: 11-12). 

 

A análise dos materiais elaborados para o ensino de PLE é um exercício necessário para poder 

elaborar um diagnóstico fiável e autêntico da situação do ensino da língua portuguesa como língua 

estrangeira na Galiza. Muitos destes materiais partem de um conceito teoricamente alargado e 

abrangente da Lusofonia ou pelo menos como sendo a língua portuguesa uma língua com projeção 

internacional e com presença em vários países e continentes.  

Contudo, a partir de um exame mais minucioso e pormenorizado dos materiais, é possível 

comprovar que isto não é totalmente certo. Constata-se, fundamentalmente no caso dos manuais 

elaborados em Portugal, uma divergência entre o publicitário –a ligação entre Portugal, a língua 

portuguesa e a Lusofonia– e o tratamento real da Lusofonia, quer nos materiais e manuais didáticos, 

quer nos trabalhos teóricos: 

 

Sílvio Elia chama Lusitânia ao espaço geográfico linguístico ocupado pela língua portuguesa, no conjunto 

da sua unidade e variedades (1989: 16)
204

, a que corresponderá o espaço próprio da Lusofonia. Quando se fala 

de Lusofonia, não nos referimos, obviamente, apenas aos países que têm o português como língua oficial, mas 

também a todas as comunidades de emigrantes de origem portuguesa dispersas pelo mundo não lusófono 

(Tavares, 2008:26). 

 

A professora Ana Tavares, no seu trabalho teórico sobre ensino e aprendizagem do português 

                                                 
204 Faz esta citação referência à obra de Sílvio Elia (1989). A Língua Portuguesa no Mundo. São Paulo: Ática. 
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como língua estrangeira –ela também autora de manuais tão importantes como os Português XXI 

1, Português XXI 2, Português XXI 3 e Avançar em Português– coloca como algo transcendental a 

Lusofonia, como o espaço próprio da língua portuguesa, mas no desenvolvimento prático dos 

manuais de iniciação analisados constata-se que todos os conteúdos se centram em conteúdos 

portugueses. O que confirma, mais uma vez, que a Lusofonia é mais um ícone publicitário do que 

uma realidade transformada numa metodologia para o ensino e aprendizagem do PLE. 

Por isso, neste capítulo são analisados os métodos, manuais e materiais mais utilizados pelos 

docentes de PLE na Galiza. Parte-se da teórica perspetiva lusófona à abordagem das necessidades 

específicas dos estudantes galegos. E, como acontece com a formação dos docentes, também sobre 

os materiais é preciso diferenciar aqueles elaborados no Brasil, em Portugal, em Espanha ou, 

especificamente, na Galiza. 

 

6.1 PLURICENTRISMO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE PLE 

 

Uma das primeiras questões que se deve resolver numa língua pluricêntrica como a portuguesa 

é qual o modelo de português que se vai ensinar. A língua, como língua, é de natureza variável, 

diversa, plural. Esta variação demonstra-se em quatro níveis inter-relacionados: histórico 

(diacronia), territorial (diatopia), social (diastratia) e idade (diafasia). As línguas variam como 

variam os contornos sociais dos falantes, embora em intensidades e velocidades diferentes, e a 

língua portuguesa fá-lo ao longo da sua extensa geografia territorial e social (Teyssier, 1982; 

Castro, 2006; Ilari & Basso, 2011; Teixeira, 2016). 

Enquanto a aprendizagem do português esteve recluída às faculdades de filologia das 

universidades esta questão tinha uma importância relativa, pois os estudantes estavam predispostos 

para uma formação que privilegiasse a análise da estrutura interna e externa da língua, mas não 

necessariamente uma ambição comunicativa, utilitária e atual da língua. O melhor manual seria 

uma boa gramática e este facto pode-se constatar na análise da bibliografia dessas cadeiras que 

num percurso histórico citam como referência a Gramática da língua portuguesa (Vázquez Cuesta 

& Mendes da Luz, 1971) e, sobretudo, a Nova Gramática do Português Contemporâneo (Cunha 

& Cintra, 1984). 
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Só a partir da expansão do ensino a outros âmbitos de aprendizagem, onde os estudantes não 

estão interessados em questões gramaticais, per se, os repertórios sobre aspetos sociolinguísticos e 

socioculturais foram incluídos por parte dos docentes. Os programas escolares reclamam a atenção 

dos possíveis alunos potenciando um ensino da língua que privilegie o conhecimento 

comunicativo. Esta dinâmica da comunicação também se reflete na publicidade, que sublinha a 

língua portuguesa como uma língua para falar com mais de duzentos milhões de falantes.  

É assim que docente e estudante perguntam: “que português vou ensinar?”, “que português 

vou aprender?” O docente de PLE deve estar consciente destas circunstâncias porque é relevante 

para os aprendentes de português. De facto, os estudantes adultos, sem qualquer conhecimento 

teórico prévio, sabem, no mínimo, da diferença intuitiva da língua portuguesa, porque aplicam a 

mesma lógica das línguas internacionais que já conhecem, espanhol e inglês, nomeadamente. 

Os docentes de PLE devem, assim, ter um conhecimento para além do teórico sobre as 

diversidades do português e poder aplicá-las segundos as necessidades pedagógicas nos seus 

contextos de ensino e aprendizagem. Também a partir de um plano comparatístico, pois as raízes 

linguísticas do português fazem que algumas explicações sejam dadas através da prática 

contrastiva, como podem ser as diferenças dialectais (touro / toiro), (dezôito / dezóito); diferenças 

diacrónicas (cousa / coisa), (dous / dois); diferenças diafásicas (vós / vocês), (tu / você); ou 

diferenças diastráticas (caralho / caramba), etc. 

Por isso, mesmo que fique a lengalenga de “aprender e falar a língua de Camões”, a evolução 

histórica do português é marcada por estádios diferentes que impossibilitam a aprendizagem da 

língua moderna através dos cancioneiros ou dos Lusíadas. Neste sentido, aprender hoje português 

é dominar um modelo moderno de língua reconhecida e identificada pelos próprios utilizadores 

como língua atual, como acontece, obviamente, com as línguas do nosso contorno cultural. 

A variedade geográfica do português é muito evidente. A própria história da língua portuguesa 

vem marcada por essa diversidade de contextos geográficos, constituídos também em realidades 

políticas e sociais diferenciadas do espaço geográfico originário da língua, a Gallaecia.  

 

Assim, para qualquer falante nativo, confrontado com amostras quer da sua variedade, quer de outra 

(pensemos num falante de português europeu face ao português do Brasil, por exemplo), há um grande número 
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de palavras, sobretudo palavras de baixa frequência, em relação às quais dispõe de um conhecimento receptivo 

mas não produtivo. O mesmo acontece com os falantes de uma L2 (Leiria, 1998: 26). 

 

A variação social é fundamental para formar falantes competentes pragmaticamente em 

contextos onde a distância linguística é muito pouca. É por isso que se deve atingir o domínio dos 

registos da língua e evitar assim confusões pragmáticas com os falantes nativos. 

 

A padronização da estrutura e do funcionamento de cada língua constitui o principal resultado da 

formalização da planificação do corpus. A definição de um código linguístico normalizado pressupõe a selecção 

de uma norma ortográfica, a descrição sistematizada da gramática de uma variedade linguística e a constituição 

do seu vocabulário fundamental. O produto típico destes processos de padronização linguística, que implicam 

uma redução da diversidade interna da língua, é a publicação de prontuários ortográficos, de compêndios de 

gramática e de dicionários prescritivos (Pinto, 2010a: 63-64). 

 

Para o professor Feytor Pinto (Pinto, 2010a: 64), este processo de padronização linguística é 

constantemente melhorado e apurado na sua funcionalidade, através da modernização, da 

renovação e da internacionalização, que no caso de línguas como o português passa pelas tentativas 

de unificação e simplificação internacional. Já no caso do galego é o português o que pode facilitar 

a sua modernização e renovação, não apenas intrinsicamente linguístico, mas também de 

valorização social da língua. 

 

Neste sentido, as aulas de língua galega nos diferentes níveis do ensino obrigatório poderiam incluir o estudo 

das diferenças a respeito do português europeu, do português brasileiro e das modalidades africanas, além da 

generalização do estudo do português como língua estrangeira. Desta forma reforçar-se-ia o próprio galego e 

socialmente visualizar-se-ia a sua utilidade como língua de projeção internacional. Portanto, independentemente 

da norma em que se escreva o galego –aspecto contudo de grande relevância e definidor por si próprio de um 

espaço intercultural partilhado–, o português pode converter-se num importante instrumento de ajuda para a 

revitalização da Galiza (Freixeiro Mato, 2015: 221). 

 

6.1.1 O português no mundo e a sua pluricentralidade 

 

O português é língua oficial de nove países integrados na Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP): Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Moçambique, 
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Angola, São Tomé e Príncipe, e Timor Leste. Em 2016 o Consello da Cultura Galega foi aceite 

como membro observador da CPLP
205

. Assim como em diferentes situações sociolinguísticas nos 

espaços onde o português é falado em situação de língua de herança pelas comunidades emigrantes 

(Estados Unidos, França, Suíça, Luxemburgo, etc.), territórios fronteiriços, como no Uruguai, ou 

territórios que foram colonizados por portugueses em territórios como Macau, na China, ou Goa e 

Diu, na República Indiana. 

Evidentemente cada país tem ao mesmo tempo as suas peculiaridades linguísticas no espaço 

geográfico e o seu próprio percurso histórico. A seguir é realizada uma tabela que possa servir de 

apresentação geral sobre a realidade linguística do português nos países cuja língua oficial é o 

português. 

 

                                                 
205 ˂http://consellodacultura.gal/noticia/4789˃ 
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Quadro 40: Descrição sintética da situação linguística da CPLP 

 
País População

206
 Situação linguística

207
 

Angola 25 milhões O português é a língua oficial. São falados outros idiomas como umbundo, 

kimbundo, kikongo e tchokwé, etc. 

Brasil 206 milhões Língua quase geral da população, para além de línguas indígenas faladas por 

pequenos grupos de população. 

Cabo Verde 531 mil A língua oficial é o português. O crioulo cabo-verdiano é utilizado como língua 

materna pela maioria da população.  

Guiné-Bissau 1,5 milhões A língua oficial é o português. Também é utilizado o crioulo de base portuguesa e 

outras línguas como mandjaco, mandinga, etc. 

Guiné Equatorial 1,7 milhões As línguas oficiais são espanhol, francês e português. Embora o português não 

seja língua materna de qualquer grupo populacional 

Moçambique 28 milhões A língua oficial é o português. Existem numerosas línguas nacionais, como o 

lomué, makondé, shona, tsonga, chicheua, etc. 

Portugal 10 milhões A língua oficial é o português. O mirandês também tem reconhecimento oficial. 

São Tomé e Príncipe 187 mil A língua oficial é o português. Também se fala crioulo. 

Timor-Leste 1,1 milhões As línguas oficiais são português e tétum para além de várias outras línguas. 

 

                                                 
206 ˂https://pt.wikipedia.org˃ 
207 Informação tirada do site ˂http://www.cplp.org/˃ 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

203 
 

Além destes dados gerais, o quadro real da língua portuguesa nos países da CPLP é mais 

complexo e muito variável, de facto, o ingresso da Guiné Equatorial foi muito polémico por ser um 

país onde a língua portuguesa não tem qualquer tipo de presença real.  

Noutro grupo estariam países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe onde a 

população fala crioulo de modo geral e o português é apenas língua oficial. Angola e Moçambique, 

pelos grandes movimentos de deslocação da população devido às respetivas longas guerras civis e 

ao processo de urbanização, o português converteu-se em língua materna de uma população jovem, 

urbana e mais dinâmica social, económica e culturalmente (cf. Gonçalves, 2010). 

Em Timor-Leste a população desconhece maioritariamente a língua portuguesa, é só a língua 

oficial, mas isto nem quer dizer que as instituições a utilizem, pois a sua proficiência é muito baixa. 

A igreja católica e a escola são os principais transmissores da língua portuguesa (cf. Lourenço, 

2011). 

Por outro lado, apesar da pertença à CPLP ou ao espaço lusófono não acaba de se perceber que 

modelo de português se possa denominar como próprio desses territórios. De facto, só Portugal e 

o Brasil têm um modelo de língua portuguesa alicerçado numa tradição institucionalizada pela 

história e pelo sistema escolar, económico, político, social e cultural, em consequência, as análises 

aqui realizadas vão-se centrar nestes dois polos. 

A variedade geográfica do português é evidente e simbolicamente significativa para os 

próprios falantes nativos de língua portuguesa. Também a maioria dos alunos galegos conhecem 

ou têm experiências para determinar que o português é uma língua de sotaques e formas diferentes. 

Português europeu, português brasileiro são denominações hoje aceites em contextos académicos, 

pedagógicos e pelos próprios falantes nativos. 

Porém, não se pode reduzir a variação geográfica ao português falado no Brasil ou em Portugal, 

ou mesmo aos modelos de português emergentes de Moçambique (Gonçalves, 2010) ou Angola, 

porque os próprios aprendentes, por experiências próprias, determinam que “na fronteira não tenho 

problemas de comunicação mas mais para o sul sim” ou “compreendo melhor os brasileiros do que 

os lisboetas”. Este tipo de afirmações do falante como linguista –em termos coserianos– devem ser 

avaliadas pelo docente com precaução, pois muitas são ideias preconcebidas sobre a língua. 

Mesmo tirando importância transcendental a estas opiniões dos falantes como linguistas, a 

complexidade das variações do português, o grau de diversidade e, sobretudo, as escolhas e as 
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consequências no processo de ensino e aprendizagem precisam de um conhecimento teórico –onde 

se fala e como–, mas também a tomada de decisões em relação ao português que se deve ensinar / 

aprender
208

. 

O fator geográfico da língua portuguesa é um dos principais argumentos na sua promoção: 

língua de quatro continentes, língua de mais de 200 milhões de habitantes, etc. São argumentos 

muito recorrentes no denominado mercado das línguas (Reto, 2012). Esta situação faz com que a 

portuguesa seja língua oficial de numerosos organismos oficiais e isto faz com que seja valorado 

também profissionalmente. Ao mesmo tempo, para perspetivar o ensino do português na Galiza 

também temos que ter em consideração o que o professor Paulo Feytor Pinto descreve como a 

“cultura linguística dos portugueses”: 

 

Para a contextualização da política linguística portuguesa, devem ser diagnosticados os outros dois factores 

ecolinguísticos relevantes: a cultura linguística portuguesa dominante – as representações e atitudes perante 

práticas linguísticas – e as práticas linguísticas dos residentes em Portugal – as variedades linguísticas presentes, 

os seus falantes e respectivas funções sociais. 

A caracterização destes dois factores permitirá conhecer melhor os fundamentos e os impactos da política 

de língua, ou seja, do conjunto de tentativas explícitas – planificação linguística – ou implícitas – política 

estrutural – de regular o estatuto, a forma, a aprendizagem e o prestígio das variedades linguísticas presentes no 

país (Pinto, 2010a: 15). 

 

Estes fatores sobre o pensamento linguístico –Como pensamos a nossa língua e a língua dos 

outros, refere em uma outra obra o professor Feytor Pinto (2001)– também devem ser apresentados 

aos estudantes estrangeiros como “cultura ou imaginário linguístico de uma comunidade”: 

 

A cultura ou imaginário linguístico de uma comunidade, isto é, o seu modo de pensar os fenómenos 

linguísticos, é constituído por atitudes, preconceitos, estereótipos, juízos, representações, ideias, crenças, 

símbolos e/ou mitos que têm por objecto variedades linguísticas, sistemas de escrita, comportamentos linguísticos 

ou qualquer outro aspecto de uma comunidade de falantes, quando não a própria comunidade (Pinto, 2010a: 17). 

 

                                                 
208 Um exemplo ridículo mas ilustrativo pode ser o título de uma unidade de um manual “queres tomar uma 

bica?” e o empregado bracarense responde ao formando que aprendeu essa forma lisboeta tão castiça: “bica, bica, 
aqui é café!” 
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Para que o falante estrangeiro seja reconhecido como formando parte da mesma comunidade 

linguística, ou pelo menos identifique a comunidade linguística à que quer pertencer, ou pelo menos 

aproximar-se: 

 

Os modos de encarar o objecto revelam também a pertença do indivíduo a um grupo. Com efeito, a partilha 

generalizada de matrizes uniformes de interpretação do real concebidas colectivamente implica a influência do 

grupo sobre o indivíduo e caracteriza o próprio grupo. Estes mecanismos têm, por isso, uma função social (Pinto, 

2010a: 18). 

 

Por isso, no contexto de dobradiça da Galiza, entre o espaço lusófono e hispanófono, é de 

interesse a comparação com o espanhol, pois são numerosos os trabalhos que se debruçam sobre 

esta questão no âmbito do hispanismo como Zimmermann (2006), Del Valle (2007), López García 

(2010), Lebsanft et al. (2012). Ao mesmo tempo, também é de importância analisar nesta tese de 

doutoramento a questão da pluricentralidade da língua portuguesa, onde, como já foi referido, o 

português tem dois modelos linguísticos bem definidos, português europeu e português brasileiro. 

Como descreve Zimmermann (2006), pela sua maior complexidade, a situação de 

pluricentralidade do português não é similar ao do espanhol e faz mais sentido compará-la com a 

do inglês, pois são antigas colónias, Brasil e os Estados Unidos, as que hoje representam por razões 

políticas, demográficas, económicas e culturais a centralidade na promoção internacional da língua 

portuguesa, ou, no mínimo promovem normas linguísticas autónomas através dos manuais de 

língua estrangeira. O professor Zimmermann também põe em destaque a pujança das ex-colónias 

da Ásia no caso do inglês e –acrescento eu–, as africanas no caso do português, fazem com que 

esta pluricentralidade possa aumentar no futuro. 

O interesse desta tese pela pluricentralidade não é de carácter de política linguística mas 

didático: que variante escolhem os professores para desenvolver as suas aulas. A partir desta 

decisão, como se aproximam à realidade pluricêntrica da língua portuguesa. Como já foi referido, 

a imensa maioria dos docentes escolhem a variante PE por uma questão de conhecimento e 

proximidade, enquanto a norma do PB é de preferência em docentes brasileiros. 

No caso da Galiza é habitual que o docente alicie os estudantes na diversidade e pluralidade 

da língua portuguesa. Pela sua extrema proximidade linguística, geográfica e cultural, esta questão 

da norma pluricêntrica é complexa, pois à decisão do padrão PB ou PE, há que acrescentar a 
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variedade diatópica, diafásica e diastrática de cada modelo, que no caso do PE das regiões mais 

próximas geográfica e linguisticamente à Galiza –Minho, Trás-os-Montes e Douro– são os falares 

mais conservadores, rurais e socialmente pior considerados, convertendo-se muitas das suas formas 

mais autênticas impossíveis de transmitir nas aulas de PLE. Sirva como simples exemplo: 

 a realização fonética de chamar (como tchamar); 

 a realização fonética de outro (como [ow]tro); 

 a realização fonética de cavalo (como cabalo);  

 dois (e não dous), coisa (e não cousa);  

 vós (fora do contexto religioso);  

 palavras comuns em galego e português, mas com presença reduzida no padrão português 

atual: bacia (alguidar), cântara (caneca), escaleira (escada), escuma (espuma), lapada 

(estalada), carabunha (caroço), pluma (pena), botar (deitar), etc.;  

 formas potenciadas nos livros de PLE diferentes de outros usos: bica (café), ténis 

(sapatilhas), tomar banho (dar banho), imperial (fino), casa de banho (quarto de banho), 

um quarto para as dez (dez menos quarto), etc.
 209

 

 

Esta coexistência sem transferência dos padrões PE e PB vai para além da simples escolha na 

sala de aula da questão dos normas pluricêntricas, pois academicamente é visível em muitos 

aspetos, Instituto Camões, Embaixada Cultural Brasileira, CAPLE, Celpe-Bras, materiais, 

métodos, cursos de formação, etc. Por isso, a determinação em denominar a situação como 

coexistência sem transferência, porque só o interesse dos docentes pode impedir que o único 

contato com um ou outro modelo de língua se produza.  

 

6.2  DA LUSOFONIA AOS MATERIAIS ESPECÍFICOS 

 

O núcleo da investigação desta secção é fazer um primeiro contributo à relação entre o conceito 

da Lusofonia e a didática de PLE. Quer dizer, como são aplicadas as diferentes conceções da 

                                                 
209 As formas preferidas são as utilizadas em Lisboa, as preteridas são mais frequentes nos falares nortenhos de 

Portugal. 
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Lusofonia para a sala de aula, para além dos discursos protocolares. Neste sentido, um dos possíveis 

debates é se existe uma didática da ou para a Lusofonia. Uma pesquisa nos principais materiais de 

PLE utilizados nas salas de aulas do Estado espanhol é esclarecedora de como é apresentada a 

Lusofonia nestes manuais.  

De facto, e ao contrário do que ocorre noutros itens dos conteúdos, dos gramaticais até aos 

comunicativos, os docentes não sabem, não sabemos, muito bem que interesse podem ou devem 

ter para os alunos as abordagens pedagógicas sobre a Lusofonia. Por outro lado, como já foi 

analisado no capítulo sobre a glotopolítica (vid. Cap. 2), uma construção ideológico-linguística 

como a Lusofonia provoca dúvidas ao realizador de materiais e, sobretudo, ao docente, no que diz 

respeito às ideias que deve transmitir sobre a Lusofonia.  

Existem métodos que colocam os países lusófonos como ex-colónias de Portugal –os mais 

antigos– e, portanto, continuadores da cultura portuguesa. Há manuais que calculam a Lusofonia 

em forma de balança numérica em face a outras línguas. São os métodos mais modernos os que 

trabalham com um conceito de Lusofonia complexo e abrangente que tenta ultrapassar as 

dificuldades ideológicas e lusocêntricas, mas não oculta as contradições existentes no momento de 

tratar realidades tão diferentes e que, sobretudo, isso seja uma mais-valia para os estudantes das 

aulas de PLE. 

Sobre a Lusofonia há inúmeras atividades e reflexões feitas e ainda por fazer em todas as áreas 

das ciências humanas, mas é preciso introduzir um debate pedagógico –evidentemente também é 

um debate ideológico– para estabelecer os alicerces de uma didática pedagógica da Lusofonia 

adaptada aos diferentes contextos e sensibilidades onde o português é ensinado como segunda 

língua, língua não materna ou língua estrangeira. 

A falta de adaptação do conceito de Lusofonia, segundo as distintas sensibilidades sociais e 

nacionais, talvez seja um dos grandes problemas que apresentam os manuais analisados. A 

Lusofonia não pode ser apresentada nem trabalhada da mesma maneira em Cabo Verde, na Galiza, 

em Marrocos ou nos Estados Unidos. Por várias razões, não apenas pedagógicas, mas também 
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porque o horizonte de expetativas, as experiências e as construções ideológicas dos estudantes são 

muito diferentes
210

. 

Ainda que a língua portuguesa seja língua oficial em oito países de quatro continentes –o caso 

da Guiné Equatorial, onde o português nem é língua materna nem língua segunda, merece um 

tratamento especial–, a presença e a idiossincrasia em cada um destes países é muito diferente. 

Como analisa o professor Rodrigues Lapa a respeito da quantidade e da qualidade, e em referência 

à singular posição da Galiza: 

 

Sempre que meditamos na irradiação pelo vasto mundo da civilização e da nossa língua, que lhe fez 

companhia, pensamos o acontecimento em termos numéricos. E encontramo-nos a dizer – quantos somos, afinal? 

Porque a quantidade conta muito, sempre contou, mormente nesta época de hegemonismo desenfreado; mas sem 

o tempero superior da qualidade, que lhe imprime a verdadeira força, de pouco servirá. 

[...] Um caso muito curioso convém aqui assinalar: quando se faz o cômputo dos lusofalantes, nunca se 

considera para o efeito o nome da Galiza, nossa vizinha (Lapa, 1979: 99). 

 

Para além do discurso oficial e harmónico da Lusofonia, há uma realidade de dois blocos 

independentes do português como língua estrangeira. Em Portugal tem-se desenvolvido uma 

perspetiva da Lusofonia mais focada na origem, na autenticidade, no discurso do ultramar, das 

descobertas, da presença dos portugueses em diferentes territórios ao longo dos séculos, e esta 

visão também se reflete nos métodos e manuais de PLE. No Brasil, os manuais de PLE utilizam 

                                                 
210 Parece lógico pensar que mesmo factos lendários fundacionais, com maior ou menor interesse histórico, 

devem ter abordagens e perspetivas diferenciadas segundo o contexto, não deveria ser o mesmo falar da Batalha de 
Alcacer-Quibir –Batalha dos Três Reis para a historiografia marroquina–, Conquista de Ceuta, A padeira de 
Aljubarrota, a Guerra de Ultramar –ou Guerra Colonial ou Guerra de Libertação–, o tráfico de escravos, etc. se as aulas 
de PLE são lecionadas em Lisboa, Vigo, Casablanca, Cidade do Cabo ou Olivença.  

Embora estas análises não possam extrapolar a todas as situações delicadas, sim são muito frequentes nas aulas 
de LE, apenas como amostra significativa, em Espanha houve um grande debate político sobre a existência de um 
Instituto Cervantes em Gibraltar, aberto em 2011 pelo governo de José Luis Zapatero e encerrado em 2015 pelo 
governo de Mariano Rajoy, pois na teoria não fazia sentido ter um centro para a promoção da língua espanhola no 
estrangeiro num território considerado nacional pelo Estado espanhol. Com o governo de Sánchez, este centro foi 
reaberto. 

O mesmo não se passa com a promoção da língua portuguesa no território de Olivença por parte da Junta de 
Extremadura, segundo os nossos conhecimentos nem o Estado espanhol nem o Estado português nunca se queixaram 
por esta situação, nem pelas solicitudes de nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos oliventinos, entre os quais 
o próprio Presidente da Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Cf. Entrevista concedida ao Diário de 
Notícias ˂https://www.dn.pt/mundo/interior/temos-quase-20-mil-jovens-a-estudar-o-portugues-na-extremadura-
10008358.html˃. 
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uma ótica do discurso glotopolítico mais utilitária, internacional e centrada na potencialidade 

demográfica, económica e territorial do Brasil. 

Esta divergência ou política linguística a dois faz com que o esforço duplicado acabe por 

apresentar a língua portuguesa internacionalmente como duas realidades diferentes. Ou, se der a 

volta ao argumento, essas duas realidades político-sociais diferentes fazem com que as políticas 

linguísticas também sejam distintas.  

No âmbito concreto da política linguística do português como língua estrangeira, verificam-se 

objetivos, perspetivas, títulos, iniciativas, manuais (muito) diferentes. Quando comparado com a 

coordenação hispana –com as suas contradições–; o dirigismo francófono –com o apagamento de 

outras realidades para além da francesa–; a unicidade germanófona –pela sua presença pouco 

dispersa–; ou a universalidade do inglês, a realidade lusófona apresenta-se cheia de vetores em 

paralelo. 

Uma característica do ensino e aprendizagem do PLE da ótica portuguesa ou brasileira é a 

forte ligação que existe entre língua e a respetiva cultura. Assim, os materiais e manuais feitos sob 

a perspectiva portuguesa vão pôr em foco a cultura portuguesa e os surgidos no Brasil a cultura 

brasileira, sem nunca transpor uma ideia lusófona ou supranacional, internacionalizada desses 

factos. Ou seja, a universalidade da língua ensinada serve para apresentar o culturalmente 

específico caracterizando-o como produto único e nacionalmente excecional. 

 

6.2.1 A Lusofonia nos manuais de PLE 

 

Na análise realizada nos principais manuais de PLE utilizados pelos docentes galegos, e 

espanhóis, foi constatado que os conteúdos lusófonos são introduzidos com as seguintes 

características: 

 Objetivo legitimador e paternalizador da Lusofonia, não inserido na 

programação didática. Por exemplo, um mapa dos países onde o português é 

língua oficial, mas sem qualquer tipo de elaboração pedagógica. 

 Prevalência de exercícios comparatísticos sobre a ortografia e o léxico. 

 Conteúdos estereotipados: a língua portuguesa como integradora de culturas, 

capacidade de mestiçagem e convívio com culturas diferentes. 
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 Distribuição tópica dos conteúdos identitários: Brasil (carnaval), África (etnias, 

casas tradicionais, etc.). 

 Recorrente recurso a conteúdos históricos, “as descobertas”, “a conquista”, 

inseridos em visões históricas uniformizadas, embora seja certo que é um 

procedimento cada vez menos presente nos manuais mais modernos. 

 

Consequentemente, a ausência de referências à Lusofonia nos manuais brasileiros é uma 

renúncia ilegitimadora? Quer dizer, existe o objetivo de deslegitimar a Lusofonia nos materiais 

produzidos sob a ótica brasileira através da ocultação da Lusofonia? Quiçá seja mais fácil concluir 

que a Lusofonia não forma parte do discurso linguístico brasileiro e por isso também não aparece 

nos materiais brasileiros de PLE. 

Contudo, há algumas necessidades pedagógicas e didáticas que deveriam ser introduzidas nos 

manuais de PLE, com o objetivo de conseguir visões sobre a Lusofonia mais plurais e 

enriquecedoras, aliás, há manuais que já estão a atualizar os seus materiais, dando maior peso aos 

conteúdos lusófonos diferenciando focagens e conteúdos segundo os níveis de ensino
211

, 

analisando os interesses de cada grupo cultural diferenciando e adaptando conteúdos
212

. 

Por outro lado, presentemente todo o trabalho pedagógico sobre aprendizagem, ensino e 

avaliação alicerça-se nos preceitos do QECR, assim, o Quadro dá uma importância central ao 

conhecimento sociocultural. 

 

Estritamente falando, o conhecimento da sociedade e da cultura da(s) comunidade(s) onde a língua é falada 

é um dos aspectos do conhecimento do mundo. É, no entanto, suficientemente importante para merecer uma 

atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos outros aspectos do conhecimento, parece provável que este 

                                                 
211 Desenvolva o seguinte assunto: “A Comunidade de países de língua portuguesa (CPLP)”. “O português em 

África. Os crioulos africanos”. Este foi o tema que deviam desenvolver os estudantes galegos de portugês nas provas 
de acesso à universidade galega. Alguém que estude inglês ou francês é capaz de responder sobre a comunidade de 
países de língua inglesa? Algum aluno está capacitado para falar do francês do Senegal ou do Quebeque? Como é 
possível conciliar este tipo de questões com uma focagem comunicativa da língua? Devem os estudantes galegos de 
português fazer exames mais teóricos do que os colegas que escolhem francês ou alemão?  

212 Promover o português em Espanha com a Padeira de Aljubarrota ou em Marrocos com a conquista de Ceuta, 
não parece o mais apropriado. Aliás, os manuais de inglês ou espanhol têm uma tendência para a eliminação destas 
questões que possam levantar suspicácias. 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

211 
 

conhecimento fique fora da experiência prévia do aprendente e seja distorcido por estereótipos (Conselho da 

Europa, 2001: 148). 

 

Repare-se que na própria redação do QECR é assinalada a própria pluralidade dos contextos, 

das sociedades e das comunidades em que a língua é falada. Por isso, o docente deveria 

consciencializar os formandos desta realidade plural e mesmo contraditória, que, com certeza, os 

utilizadores vão ter de confrontar nas suas experiências comunicativas fora da sala de aula. 

O QECR (Conselho da Europa, 2001: 148-150) continua a elaboração teórica deste item 

assinalando que os aspetos distintivos característicos de uma determinada sociedade europeia e da 

sua cultura podem estar relacionados, por exemplo, com: 

1. A vida quotidiana.  

2. As condições de vida.  

3. As relações interpessoais.  

4. Os valores, as crenças e as atitudes.  

5. A linguagem corporal.  

6. As convenções sociais. 

7. Os comportamentos rituais.  

No caso da língua portuguesa, esta ligação entre sociedade, cultura e língua abrange espaços 

geográficos, sociais, históricos, simbólicos e mesmo sentimentais, muito diferentes. Por exemplo, 

no 4º ponto –Os valores, as crenças e as atitudes– devem-se tratar temas tão complexos como a 

política, a história, a religião, as etnias, etc., que muitas vezes derivaram de situações de confronto 

e violências: raciais, económicas, ideológicas, etc.  

É certo que esta é uma dificuldade inata ao próprio conhecimento das ciências sociais e de 

transmissão de conhecimentos, mas nos contextos nacionais os factos e as realidades são 

transmitidas normalmente de forma consensual e homogénea. Por exemplo, o processo de 

descolonização angolano vai ter uns protagonistas e umas perspetivas de abordagem diferentes em 

Portugal ou em Angola, mas dentro do âmbito do ensino os conhecimentos serão transmitidos 

quase homogeneamente em cada um dos dois países, segundo os critérios geralmente estabelecidos, 

incluídos os programas de estudo e os manuais escolares, muito mais rígidos do que se poderia 

pensar. 
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Mas, quais os materiais e as estratégias que um professor/a de PLE deve selecionar? Artigos 

com perspetivas idênticas às transmitidas em cada um dos respetivos países? Esta é normalmente 

a escolha feita pelos professores nacionais
213

, mas os professores estrangeiros de PLE deveríamos 

ter maior liberdade e não fugir de programas didáticos que mostrem as próprias dificuldades de 

entendimento e construção em que se insere a Lusofonia e, aliás, qualquer outro projeto linguístico 

transnacional.  

Consequentemente as escolhas devem estar sempre balizadas pelo nível dos estudantes, a sua 

idade, o contexto geográfico, cultural e político onde se insere o processo de ensino e 

aprendizagem, e sempre com objetivos pedagógicos bem definidos e delimitados.  

Esta é uma grande vantagem dos professores não nacionais que ensinam PLE, alguma distância 

sentimental sobre os debates e menos empenhamento nacional sob os muitos debates, estereótipos 

e estórias das histórias que envolvem em alguma desconfiança as relações interlusófonas. Assim, 

podemos tratar conteúdos polémicos, menos consensuais e que ensinem uma outra Lusofonia mais 

contraditória ou menos homogeneizada pelos discursos políticos –e politicamente corretos– da 

CPLP, por exemplo.  

É claro que se podem –e devem– tratar conteúdos polémicos, sem o consenso ou aquiescência 

geral, que mostrem uma outra Lusofonia, mais real se se preferir, mas isso nunca pode ir em contra 

da pluralidade e da veracidade. Essas mesmas sensações que os estudantes trazem para as aulas de 

PLE depois de terem interagido e experimentado situações comunicativas reais com membros, com 

falantes, com pessoas, da Lusofonia. 

Em geral, os docentes e os manuais podem-se situar em duas visões polarizantes do conceito 

de conteúdo lusófono: 

1- Tudo o que é lecionado desde o primeiro dia é conteúdo lusófono. 

2- O conteúdo lusófono é percebido como um acréscimo. 

Às vezes temos a sensação que nós, enquanto docentes, somos pessoas tão obcecadas com os 

procedimentos pedagógicos que perdemos alguma naturalidade no desenvolvimento das nossas 

                                                 
213 Um docente brasileiro tratava nas aulas uma unidade sobre a colonização portuguesa no Brasil que 

dificilmente seria apresentada por um professor português: “Descoberta? Que história é essa?”, de Fernando Novaes 
(1998). Vid. Adauto Novaes (1998). A Descoberta do Homem e do Mundo – Brasil 500 anos. Experiência e Destino. 
Rio de Janeiro: Companhia das Letras. 
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tarefas educativas. Qualquer cidadão ocidental recebe ao longo de uma jornada diferentes inputs 

em várias línguas –inglês, francês, português, espanhol, principalmente– através de músicas, 

informações, na internet, na publicidade, etc. e nunca tem essa sensação de não ter o nível 

linguístico suficiente para receber essa mensagem. O receptor recebe, e segundo os seus 

conhecimentos, interesses ou curiosidades vai tirar maior ou menor proveito dessa situação 

comunicativa. 

Parvaux (2005) reflete sobre que padrão de português ensinar. Segundo a autora, é evidente 

que quando as línguas abrangem espaços geográficos tão extensos o professor ou o centro de ensino 

deve fazer uma escolha sobre o padrão da língua portuguesa que se vai ensinar. No contexto do 

Estado espanhol o português europeu é referência, por uma questão lógica de proximidade 

geográfica e cultural, mas também é percetível como os alunos procuram professores brasileiros 

para aprender português, por razões pessoais ou profissionais, aproveitando as oportunidades 

económicas que o Brasil possa oferecer. São muitos os alunos que chegam às aulas de PLE porque 

gostavam de Caetano Veloso ou Mariza, viajaram ao Rio de Janeiro ou Guimarães, têm familiares, 

amigos, namorados, em Bahia ou Lisboa, para logo nunca mais trabalhar outros conteúdos que não 

os nacionais da preferência do docente. Estas situações são excessivamente redutoras de uma 

realidade complexa como a Lusofonia. 

Eis a grande contradição: enquanto a Lusofonia é um dos principais argumentos para promover 

o estudo da língua portuguesa como língua estrangeira, a maioria dos conteúdos dos métodos e das 

aulas de PLE excluem a Lusofonia, não tratam a Lusofonia, nem tentam formar falantes com 

conhecimentos lusófonos. 

Nos manuais analisados existe muitas vezes um objetivo legitimador e paternalizador da 

Lusofonia não inserido na programação didática. É frequente a apresentação de um mapa dos países 

onde o português é língua oficial mas sem qualquer tipo de elaboração pedagógica
214

. Ex. 1. 

Português para Todos 1 (pág. 0).  

                                                 
214 Para agilizar a leitura, apenas se inserem as imagens mais ilustrativas. Por outro lado, só se assinala o título 

da publicação, para uma informação completa veja-se a bibliografia sobre os manuais pesquisados. 
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Esta é a página zero de um manual que foi de referência no ensino de PLE no Estado espanhol, 

Português para todos I (Ferreira Montero & Zagalo, 2000: 0), mas é uma das apresentações típicas 

da questão lusófona na imensa maioria dos manuais de PLE: sem qualquer introdução, na primeira 

página, de forma não comunicativa, é apresentada a Lusofonia como um conteúdo per se. Uma 

síntese visual não desenvolvida posteriormente. 

Um dos tópicos mais frequentes é o de interpretar a língua portuguesa como língua de mistura 

e de encontro, de convívio e harmonia, algo que, por outro lado, também acontece em manuais de 

inglês, espanhol ou francês. Eis um exemplo do manual Português Mais (Antunes, 1997: 4), onde 

se regista esta introdução existencialista da língua. 
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Então, pode-se falar de um falante lusófono? Ou seja, uma pessoa que sem ter o português 

como língua materna aprenda esta língua e tenha competência comunicativa para interagir com 

todos os falantes da comunidade lusófona. Ou a ideologia linguística à volta do conceito da 

Lusofonia pode fazer pensar que um estudante vai ter as mesmas necessidades linguístico-

ideológicas, como se fosse um português mais ou um brasileiro qualquer? 

Um dos erros habituais no âmbito de PLE é acreditar que os alunos devem ser e ter as mesmas 

competências linguísticas e sociolinguisticamente idênticas às de um falante L1. Bem pelo 

contrário, o estudante de PLE deve procurar os seus próprios caminhos para chegar ao espaço 

lusófono, o que supõe do professor um trabalho geral sobre todas as competências, sob uma 

perspetiva não existencialista da língua. Assim, no espaço concreto da Galiza ou dos hispano-

falantes, este empenho deveria ser reforçado. 

Por outro lado, mesmo após a incorporação do AO, existe uma prevalência de exercícios 

comparatísticos sobre a ortografia e o léxico
215

. Ex. 2. Português XXI-3 (pág. 175). 

                                                 
215 Aliás, muitos manuais e obras de referência em PLE foram reeditadas com a implementação do AO, com a 

única adaptação do balão de advertência “Segundo Novo Acordo Ortográfico” na capa. 
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Regista-se há presença de conteúdos estereotipados: a língua portuguesa como integradora de 

culturas, capacidade de mestiçagem e convívio com culturas diferentes. São processos didáticos 

que fogem a uma abordagem complexa das realidades analisadas. Isto origina muitas vezes 

contradições entre a suposta realidade apresentada e as experiências dos alunos a partir das 

vivências reais, ao terem contato com pessoas lusófonas dos diferentes países, especialmente 

quando se trabalha com alunos adultos. Ex. 3. Português Mais (pág. 70). 
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Estes elementos sem elaborações didáticas servem mais como justificação política do ensino 

do português do que para transmitir conhecimentos linguísticos. Ex. 4. Português a toda a Rapidez 

(pág. 159). 
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Recorrente recurso a conteúdos históricos, “as descobertas”, “as colónias”, inseridos em visões 

históricas uniformizadas, embora seja certo que é um procedimento cada vez menos presente nos 

manuais mais modernos. Ex. 5. Português a toda a Rapidez (pág. 160). 
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Por outro lado, documenta-se uma distribuição tópica dos conteúdos identitários: Brasil 

(carnaval), África (etnias, casas tradicionais, etc.). Não obstante, neste ponto deve ser feita uma 

observação muito importante, mesmo fundamental, para analisar a presença da Lusofonia nos 

manuais de PLE e, por extensão à didática da, sobre ou para a Lusofonia nas aulas de PLE. É o 

facto de que, de modo geral, os áudios em que se fala sobre os países lusófonos ou os diálogos 

onde supostamente falam pessoas de países da Lusofonia sejam interpretados por portugueses, com 

pronúncia portuguesa.  

Isto é uma incoerência absoluta e uma falta de rigor total estar a substituir as vozes lusófonas 

por vozes portuguesas, com um sotaque, aliás, muito determinado. Repare-se na contradição: o 

português é oferecido no estrangeiro como uma língua que pode servir para comunicar com pessoas 

de diferentes países além Portugal, mas depois essa língua, esses sotaques, essas realidades diversas 

serem homogeneizadas, em definitivo, apagadas. 

Por último, embora no mercado existam dois manuais com o título de Lusofonia, estes dois 

manuais, de nível básico e avançado, foram feitos a meados da década de noventa e ficaram muito 

desatualizados com as perspetivas pedagógicas e didáticas atuais. Ora bem, também é justo 

reconhecer que esta obra tem uma perspetiva abrangente da Lusofonia que não teve continuação 

noutros manuais, sem fugir a possíveis controvérsias ou polémicas. Ex. 6. Lusofonia. Curso 

avançado de português língua estrangeira (pág. 151). 
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Curiosamente é uma obra feita nos Estados Unidos, por isso mesmo pouco conhecida na 

Europa, Ponto de Encontro, o manual que atualmente mais se aproxima a uma visão plural da 

Lusofonia. Ou seja, que com independência do modelo ensinado / aprendido o estudante tenha a 

perspetiva de que o esforço permite o acesso a um espaço cultural e geográfico plural e, ao mesmo 

tempo, coeso. Ex. 7. Ponto de Encontro (pág. 4). 
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Uma frase que marca presença de modo geral é “A minha pátria é a língua portuguesa”, do 

heterónimo pessoano Bernardo Soares, que passa a representar todo uma interpretação panlusitana, 

ou lusófila, da língua portuguesa. Ex. 8. Entre Nós 2 (pág. 18). 
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Também em manuais pensados para galegos se registam versos de Fernando Pessoa: “a nossa 

magna língua portuguesa”, uma legitimização poética para explicar factos linguísticos. Ex. 9. 

Portugalizar (pág. 17). 
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Mapas que podem ligar a presença internacional da língua portuguesa com a variação 

geográfica da língua portuguesa. Ex. 10. Portugalizar (pág. 18). 
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A ligação entre geopolítica e glotopolítica é uma constante na tradição portuguesa de PLE, que 

se transfere aos manuais de referência mais utilizados hoje em dia. Por isso é pertinente afirmar 

que a relação entre língua portuguesa e a identificação promocional da Lusofonia é uma 

característica geral dos manuais de PLE editados em Portugal. Ex. 11. Entre Nós 1 (pág. 20-21). 

 

 

 

Por último, em todos os manuais brasileiros pesquisados, a ausência de referências à Lusofonia 

nos manuais brasileiros é absoluta. Nem se refere o nome, nem o conceito. A perspetiva linguística 

nestes manuais brasileiros é sempre, única e exclusivamente, do Brasil. A hipótese de trabalho é se 

esta ausência da ideia da Lusofonia pode ser interpretada como uma renúncia deslegitimadora ao 

que se referiu como patrimonialização da língua portuguesa por parte de Portugal. Também pode 

ser o resultado do que foi analisado no anterior capítulo, a importância demográfica, social, 

económica, política e cultural do Brasil é tão avassaladora dentro da Lusofonia que não precisa os 
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mecanismos de legitimação que Portugal põe em funcionamento quando se divulga no exterior, 

através, justamente, do conceito lusófono, interpretado aqui, como origem ou autenticidade. 

Como já foi referido no início deste capítulo, é possível falar de um falante lusófono? Alguém 

que sem ter o português como língua materna, aprenda esta língua e tenha competência 

comunicativa para interagir com todos os falantes da comunidade lusófona.  

Seria um erro interpretar que todos os falantes devem ter as mesmas competências que um 

falante da língua materna, variante portuguesa. Quer dizer, o objetivo do falante lusófono deveria 

poder adaptar a cada realidade a afirmação do Mia Couto: “a minha pátria é a minha língua 

portuguesa” (Mia Couto, 2009: 195). Um processo sintomático do sucesso de promoção 

internacional da língua portuguesa, um pouco em comparação com o que se passa com o inglês, 

onde a maioria dos falantes não têm como língua materna o inglês, ou onde a realidade multilingue 

não é empecilho para o seu conhecimento e utilização. 

Descobrir o espaço lusófono e ter uma visão alargada da língua portuguesa supõe do professor 

um trabalho geral sobre todas as competências. É algo que já vivemos na Galiza, mas que poderia 

ser extensível a outras realidades sem tantas ligações à estreita identificação da Lusofonia dos oito 

países oficiais. 

Para atingir os objetivos estabelecidos no já citado QECR (Conselho da Europa, 2001:148) 

seriam precisas algumas mudanças nos manuais de PLE e também na própria formação dos 

docentes para que a Lusofonia tivesse um papel de destaque nas aulas internacionais de língua 

portuguesa.  

 Estabelecer diferentes conteúdos segundo os contextos de aprendizagem e os 

formandos. A apresentação da Lusofonia não pode ser idêntica na Galiza, na 

Catalunha ou na Suíça. Por outro lado, também uma criança se pode aproximar 

à Lusofonia, mas não pode fazer o mesmo percurso que um jovem ou um adulto. 

 Potenciar os conteúdos da compreensão oral, da expressão oral e da 

compreensão escrita em detrimento da competência gramatical ou da expressão 

escrita, ao contrário do que se passa normalmente.  

 Não ter pânico às possíveis confusões entre normas. Quer dizer, não reduzir o 

ensino à comparação das normas ou ao conhecimento das diferenças das normas 

e sim ao reconhecimento das normas. 
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 Procurar e provocar prazer nos estudantes e nos docentes para além de 

diferenças. Música, cinema, literatura, internet, etc. costumam ser as melhores 

ferramentas para se aproximar à dimensão real da Lusofonia. 

 Se a Lusofonia é abrangente não limitar o seu conhecimento a um determinado 

nível. Ou seja, não circunscrever a presença de qualquer variante da língua em 

uma unidade específica, num nível determinado. Por isso, o estudante não 

deveria demorar vários níveis para ter o primeiro contato com o português 

brasileiro, africano ou europeu. Seria preciso introduzir exercícios de 

compreensão oral, sobretudo em compreensões auditivas, os diferentes 

sotaques a partir dos primeiros níveis, aliás, como é prática habitual nas aulas 

de PLE na Galiza, para além do que determinem os manuais.  

 Respeitar e não disfarçar as dificuldades, mesmo as tensões, e os choques 

linguísticos e culturais dentro do espaço lusófono. Sobretudo quando os 

formandos, a pouco que sintam curiosidade, rapidamente se vão aperceber de 

algumas dissintonias no que, às vezes, é apresentado como um mar calmo e 

harmónico.  

 Potenciar a competência comunicativa. Esse deveria ser um objetivo 

primordial, transmitir a ideia de que, com independência do modelo de 

português utilizado, as potencialidades comunicativas são maiores. 

 Tratar menos as diferenças ortográficas. A questão do AO gera, logicamente, 

mais polémica nos próprios países assinantes, mas esses debates não deveriam 

ser transferidos aos aprendentes de português. Não faz muito sentido tratar nos 

manuais pequenas diferenças ortográficas quando o importante deveria ser 

apresentar a unidade da língua e, sobretudo, as capacidades de comunicação. 

Consequentemente, colocar o que une a língua por cima das diferenças, ainda 

que sejam sistemas autónomos. 

 Aumentar a consciência linguística lusófona dos estudantes através da 

competência da compreensão oral com áudios onde haja diferentes variedades 

do português. 



Xurxo Fernández Carballido 

 

230 
 

 Não isolar os conteúdos lusófonos em unidades específicas mas como 

transversalidade do conhecimento do aluno, segundo as próprias características 

da turma. 

 Ultrapassar simbolismos desnecessários e factos históricos 

descontextualizados. Algo que pode ser assumido como imaginário nacional 

consensuado num lugar pode ser contraproducente noutros contextos. Da 

análise dos manuais de PLE fica demonstrado que esse simbolismo acrítico é 

quase unânime. 

 

Neste capítulo foram introduzidas as principais ideias para uma análise geral dos conteúdos 

lusófonos nos manuais utilizados no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de PLE no 

Estado espanhol. Manuais que também são os mais utilizados no espaço europeu, especialmente 

os da editora portuguesa Lidel e Porto Editora pelo que os resultados do trabalho podem ser 

alargados a outros contextos, com as necessárias adaptações, evidentemente.  

Outro dos objetivos foi ilustrar a partir de exemplos, com os limites espaciais deste trabalho, 

como os manuais de PLE acabam por reproduzir –ou ocultar, no caso dos manuais brasileiros– as 

conceções ideológicas nacionais sobre a Lusofonia.  

Por último, seria interessante que equipas com visões plurais se pudessem lançar ao desafio de 

construir materiais de PLE supranacionais, materiais lusófonos, traçando assim, entre todos, uma 

nova didática diversificada para a Lusofonia. 

 

6.2.2 Perspetiva lusófona no ensino de PLE na Galiza 

 

Para o caso galego a questão da Lusofonia tem uma significação diferente, não tão ligada a 

uma histórica comum, mas a um espaço de reconhecimento, como sublinha o professor Rodríguez: 

 

[...] esse espaço servido pola língua portuguesa que se conhece, desde época recente, com o nome algo 

artificioso de “lusofonia”, e que pouco parece motivar (o nome? o conceito?) os principais utentes numéricos 

desta língua: os brasileiros [...] (Rodríguez, 2002: 291). 

 

A respeito do tema da Galiza, do galego e a Lusofonia, o professor José Luís Rodríguez 
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acrescenta a modo de desafio: 

 

Sendo a lusofonia a comunidade transnacional que tem por raiz comum a língua portuguesa (língua oficial 

ou veicular), e estando a Galiza justamente na base dessa raiz comum, por ter o sistema galego-português nascido 

em ambas as margens do rio Minho, qual o papel que pode vir a desempenhar o idioma galaico, se algum pode 

vir a ter, nesse desejável contexto “lusofónico”...? quais os passos necessários, os problemas postos, as vantagens 

que daí podem devir... para uns e outros? (Rodríguez, 2002: 294). 

 

Esta relação entre a Galiza e a Lusofonia é trabalhada nas aulas de galego do secundário e 

bacharelato, ligando a história da língua galega ao relacionamento com a língua portuguesa e a sua 

expansão pelo mundo. Embora fossem conteúdos generalizados na prática docente dos professores 

de língua e literatura galega, a presença da Lusofonia ganhou apoio institucional a partir da 

promulgação da Lei Paz Andrade
216

.  

O levantamento feito sobre a Lusofonia dos manuais das editoras Anaya, Baía, Galaxia, 

Obradoiro, Rodeira, Teide e Xerais tentam abranger todos os níveis da ESO e do Bacharelato
217

.  

Estas unidades caracterizam-se por uma apresentação geral sob as epígrafes, “O Português e a 

Lusofonia”, “O galego e a Lusofonia” ou “A Lusofonia”, p. ex. Anaya, 1º Bacharelato:  

                                                 
216 Vid. Dossier da Lusofonia nos manuais de língua e literatura galegas de ESO e Bacharelato. 
217 O meu agradecimento ao professor do secundário Román Cerqueiro Landín pela sugestão e por me ter 

facilitado a maioria dos documentos aqui analisados. 
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O conteúdo sobre a Lusofonia é normalmente reforçado graficamente com um mapa com 

informações básicas, p. ex. Baía, 2º ESO: 

 

 

 

É frequente o método de quadros comparativos entre os países da Lusofonia, também no que 

diz respeito à diversidade linguística, p. ex. Xerais, 2º ESO: 
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O uso de termo “línguas irmãs” é muito utilizado para transmitir a ideia de o galego e o 

português serem línguas muito próximas, um conceito, aliás, muito habitual no discurso linguístico 

galego para se referir à relação entre os dois modelos linguísticos, a partir de quadro evolutivos das 

línguas românicas, p. ex. Galaxia, 1º ESO: 
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Este esquema repete-se em níveis diferentes, também na tarefa sobre a intercompreensão, p. 

ex. Galaxia, 3º ESO: 

 

 

 

Curiosamente, neste texto sobre a intercompreensão entre galego e português é introduzido 

um texto da obra de Helena Lemos (2000: 54) Comunicar em Português, unidade 9- “Um 

apartamento”, mas sem facilitar a audição. 
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Esta combinação entre uma apresentação contrastiva do português e o galego com texto 

explicativo sobre a intercompreensão é repetida em vários manuais, p. ex. Rodeira, 1º Bacharelato: 
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Também com recurso à introdução do conceito falso amigo
218

, p. ex. Teide 4º ESO: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Repare-se que com excepão de preto e jantar todas as outras palavras também são falsos amigos do espanhol, 

o que reforça as hipóteses apresentadas no capítulo 3 desta tese de doutoramento. 
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Entre as atividades propostas nestas unidades sobre a Lusofonia é geral o uso de textos em 

português para comprovar a compreensão escrita, p. ex. Obradoiro, 1º Bacharelato: 

 

 

 

Compreensão que pode ser reforçada com tarefas de tradução, p. ex. Xerais, Bacharelato: 
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Outras tarefas têm como objetivo que os estudantes galegos reflexionem sobre a importância 

do português no contexto internacional e nas vantagens que essa projeção tem para o galego, p. ex. 

Obradoiro, 1º ESO: 

 

 

 

De todos os manuais analisados, apenas um introduz uma atividade sobre os preconceitos que 

existem na Galiza sobre Portugal, p. ex. Teide, 4º ESO: 
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Há uma preocupação por apresentar iniciativas que aproximem a Galiza ao mundo lusófono, 

apresentando a história da própria Lei Paz Andrade, p. ex. Baía, 1º Bacharelato: 
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Os exercícios destas unidades pretendem dar a conhecer algumas iniciativas transfronteiriças, 

como a iniciativa para o reconhecimento do património imaterial galego-português por parte da 

Unesco, p. ex. Obradoiro, 3º ESO: 

 

 

 

Outra iniciativa com grande presença nos livros de texto é o programa Ponte nas Ondas, p. ex. 

Xerais, 2º ESO: 
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A música é um tema muito presente em todos os manuais analisados através de algumas 

iniciativas, como o festival Cantos na Maré, p. ex. Xerais, 1º Bacharelato: 

 

 

 

Outros exercícios sobre a música são frequentes em quase todos os manuais, p. ex. Baía, 1º 

Bacharelato: 
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6.3 OS MANUAIS DE PLE, PLNM E PL2 

 

Neste capítulo são analisados os manuais PLE de referência no âmbito espanhol e galego, onde 

se constatam défices na publicação de manuais mas apresentando um panorama mais dinâmico do 

que há algumas décadas. De facto, a professora Maria Mota (1996: 491-514), num estudo sobre os 

métodos de PLNM, definia a situação como “de desânimo face à penúria das existências”. Segundo 

a sua análise, que excluía os métodos publicados no Brasil, em 1996 apenas existia um método de 

autoaprendizagem e um guia de conversação destinado a viajantes e turistas. 

Assim, os principais desafios que docentes, autores de manuais e editoras deveriam resolver 

no futuro imediato são: 

 Potenciar a competência comunicativa.  

 Trabalhar menos as questões ortográficas sob a perspectiva da LM. 

 Colocar o que une a língua portuguesa acima das diferenças em referência aos 

modelos do PE e PB, mas também em relação às outras variantes do português. 

 Aumentar a consciência linguística dos estudantes através da competência da 

compreensão oral com áudios onde haja diferentes variedades de português. 

 Não isolar os conteúdos em unidades específicas mas com transversalidade, 

conforme as próprias características da turma e os conhecimentos do aluno. 

 Ultrapassar o excessivo simbolismo e factos históricos descontextualizados. 

 Construir materiais suprarregionais e supranacionais.  

 Elaborar materiais específicos para cada grupo linguístico. 

 Elaborar explicações gramaticais para os guias didáticos dos docentes, que 

ajudem o professor a oferecer esclarecimentos de maior precisão, em 

atendimento às dificuldades específicas dos alunos. 

 Dar maior atenção, com o maior dos cuidados, ao aspeto sociocultural, 

ultrapassando tópicos e realidades disfarçadas. 

 

Embora hoje os materiais estejam em muitos formatos e sejam modificados a grande 

velocidade, ter referências bibliográficas é sempre importante e prestigiante, é de aguardar que no 
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futuro imediato muitas publicações de PLE, a partir de uma perspetiva espanhola ou galega, 

estejam nas nossas mãos. Será o melhor indício do interesse da nossa sociedade e das instituições 

no conhecimento da língua portuguesa. 

Como já foi referido no capítulo sobre a formação docente, os professores devem, devemos, 

ter uma formação teórica bem alicerçada, uns conhecimentos linguísticos, pedagógicos e didáticos 

que possam dar resposta aos diferentes desafios do processo de ensino e aprendizagem de PLE. 

Por isso, os professores devem ter conhecimentos suficientes em estratégias pedagógicas para criar 

materiais didáticos que sejam úteis às necessidades apresentadas pelos alunos na sala de aula. 

Os materiais são a base de um bom desempenho, com especial destaque os manuais, que são 

fundamentais no processo de ensino. Hoje em dia, embora ainda existam importantes lacunas, os 

professores dispõem de um alargado leque de possibilidades bibliográficas. No espaço espanhol e 

galego são utilizados de preferência manuais portugueses, em menor medida brasileiros, e o grande 

desafio vem determinado pela ausência de manuais elaborados a pensar nas dificuldades 

específicas dos alunos galegos ou espanhóis. 

Segundo o determinado pelo QECR, os autores de manuais: 

 

São obrigados a tomar decisões concretas e pormenorizadas acerca da selecção e progressão dos textos, 

acerca das actividades, do vocabulário e da gramática, a serem apresentados ao aprendente. Espera-se que 

forneçam instruções pormenorizadas para as tarefas e actividades individuais e/ou de turma que serão realizadas 

pelos aprendentes em resposta aos materiais apresentados. As suas produções influenciam grandemente o 

processo de ensino/aprendizagem e devem, inevitavelmente, ser baseadas em hipóteses fortes (que raramente são 

enunciadas, são frequentemente não analisadas e até inconscientes) em relação à natureza do processo de 

aprendizagem (Conselho da Europa, 2001: 198). 

 

Por isso é tão importante o acesso a manuais de diferentes realidades geográficas, sociais e 

culturais no caso de uma língua presente em vários países como o português
219

. A principal editora 

de materiais de PLE do mercado português é a editora Lidel. Os seus manuais são os mais 

procurados e prestigiados entre os docentes de PLE. Português Sem Fronteiras (Leite, 1995); 

Português XXI 1 (Tavares, 2003); Português XXI 2 (Tavares, 2004); Português XXI 3 (Tavares 

                                                 
219 Para uma explicação da elaboração de um manual de PLE de acordo com a perspetiva brasileira vid. 

˂https://www.youtube.com/watch?v=FgADRk2aZ4U˃ 
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2005); Olá! Como está? (Carmo, 2004); Entre Nós 1 (Dias, 2012); Entre Nós 2 (Dias, 2010), etc. 

são verdadeiras referências para os profissionais.  

Também outras editoras como a Porto Editora, com manuais como Falas Português? Nível B1 

(Albino, 2009), Falas Português? Nível B2 (Dias & Militão, 2009) ou a Texto Editora, com os 

manuais Aprender Português 1 (Oliveira, Ballmann & Coelho, 2006), Aprender Português 2 

(Oliveira & Coelho, 2007) e Aprender Português 3 (Oliveira & Coelho, 2007b) Gramática 

Aplicada Níveis Iniciais e Elementar A1, A2 e B1 (Oliveira & Coelho, 2007c) e Gramática 

Aplicada Níveis Intermédio e Avançado B2 e C1 (Oliveira & Coelho, 2007d), têm procurado estar 

presentes neste nicho de negócio. 

Regra geral, os manuais de PLE são generalistas, isto é, apresentam a língua sem um público 

alvo específico. É evidente que a língua dos estudantes, a idade, o ambiente social e cultural, assim 

como as necessidades de formação, deveriam ser tidos em consideração pelos autores dos manuais 

didáticos. Contudo, o fator económico é também determinante nesta questão, como explica a autora 

Ana Tavares dos muito prestigiados manuais Português XXI 1 (Tavares, 2003), Português XXI 2 

(Tavares, 2004), Português XXI 3 (Tavares, 2005) e Avançar em Português (Tavares, 2012):  

 

Manuais contextualizados, que se dirigem a públicos específicos, definidos de acordo com características 

comuns, que podem depender de factores de ordem profissional, linguística, cultural ou etária, não são rentáveis 

do ponto de vista editorial [...]. Este facto vai, certamente, influenciar a produção de manuais adequados; 

consequentemente, uma vez que grande parte dos manuais nesta área é delineada para a generalidade dos alunos, 

podem não responder a necessidades individuais (Tavares, 2008: 35). 

 

Por isso foram tão importantes para a implantação do português em Espanha os manuais: 

 Português para todos 1 (Ferreira Montero & Zagalo, 2000).  

 Português para todos 2 (Ferreira Montero & Zagalo, 2002).  

 Português para todos 3 (Ferreira Montero & Zagalo, 2001).  

 Português para todos 4 (Ferreira Montero & Zagalo, 2002). 

Outros materiais de apoio publicados pela Luso-Espanhola de Ediciones, de audiolivros 

adaptados por níveis, de autores clássicos para assim evitar todos os custos ligados aos direitos 

autorais: 

 Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. 
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 Cinco Minutos de José de Alencar. 

 O Alienista de Machado de Assis. 

 O Mandarim de Eça de Queirós. 

 Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. 

E também cadernos de exercícios onde se trabalham as dificuldades específicas dos alunos 

castelhanófonos: 

 Léxico. Nível superior.  

 Léxico. Nível avançado. 

 O infinitivo flexionado. 

 O pronome átono. Colocação. 

 O futuro do conjuntivo. 

Contudo, a falta de adaptação desta linha editorial às novas focagens comunicativas e por 

tarefas fez com que estas obras ficassem antigas para trabalhar diretamente na sala de aula mas 

continuam a ser de interesse para a própria formação dos docentes. 

Também editado em Espanha mas pouco disponível nas livrarias são os manuais da editora 

Ágora: Português para espanhóis (Arregui Galán & Lourenço da Silva, 2012) e Português para 

espanhóis II (Reis, 2015). Trazem um ar novo, pelo grafismo, pelos conteúdos diretos, pela 

focagem contrastiva e por incluir conteúdos lusófonos, sobretudo do Brasil e de Portugal. O grande 

problema deste projeto é não ter gravações, nem fazer referências ou incluir as tecnologias da 

comunicação no processo de aprendizagem, por isso é possível qualifica-los como manuais novos 

mas não inovadores. Já no Português para espanhóis III (Reis, 2016) são incluídos áudios em 

formato QR, corrigindo a eiva dos anteriores manuais. 

Moderno e inovador é o Entre Nós 1 (Dias, 2012) e Entre Nós 2 (Dias, 2010), da Editora Lidel, 

que se apresenta como um Método de Português para Hispanofalantes. Um manual recente, 

adaptado às recomendações do QECR e ao Portefólio Europeu de Línguas. 

No contexto concreto da Galiza, surpreende que num território onde tanto se debate sobre o 

debate normativo das línguas, onde o português tem um papel referencial, haja tão pouca produção 

didática que vá ao encontro das necessidades específicas dos estudantes em PLE. 

Dois dos motivos que poderiam explicar esta situação contraditória são: 
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 Pouca implantação da língua portuguesa nos diferentes níveis educativos, o que 

faz com que as editoras e as entidades públicas não apoiem esta linha editorial. 

 A ideia de que o português não precisa de ser estudado pelos galegos faz com 

que alguns docentes e muitos formandos interpretem que os galegos falam 

português e o método de aprendizagem deva ser o de uma língua materna (cf. 

Palomo Branco, 1995; Cortiças Leira & Ghanime, 2014). Porém, nesta tese de 

doutoramento não se concorda com este princípio, por inexato, e faz com que 

se disfarcem as dificuldades específicas dos estudantes galegos e não sejam 

ultrapassadas. 

Duas publicações com sucesso e reconhecimento por parte de docentes e alunos vieram romper 

esta situação: Portugalizar (Ramos, 2006) e Do Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do 

galego-castelhano para o galego-português (Fagim, 2009). E há um único livro adaptado para 

falantes galegos, O Mandarim, de Eça de Queirós, elaborado por Patricia A. Cachero e Xosé 

Manuel Sarille (2008). 

Sobre a presença dos manuais no processo de ensino e aprendizagem é pertinente analisar os 

manuais empregados nas EOI, o sistema mais estável e consolidado de PLE na Galiza. 
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Quadro 41: Manuais empregados nas EOI galegas (2016-2017) 

EOI Nível Manual Editora 

Corunha
220

 Básico Integrado Entre Nós 1 Lidel  

Corunha Intermédio Integrado Entre Nós 2 Lidel  

Corunha Avançado Integrado Português para Todos 3 Luso-Española de Ediciones 

Corunha C1 Sem Manual  

Ferrol
221

 Básico Integrado Entre Nós 1 Lidel  

Ferrol Intermédio Integrado Entre Nós 2 Lidel  

Ferrol Avançado Integrado Na Onda do Português 3 Lidel  

Ferrol C1 Sem Manual  

Lugo
222

 Básico Integrado Entre Nós 1 Lidel  

Lugo Intermédio Integrado Português XXI 3 Lidel  

Lugo Intermédio II Português XXI 3 Lidel  

Lugo Avançado I Avançar em Português Lidel  

Lugo Avançado II Avançar em Português Lidel  

Ourense
223

 Básico Integrado Passaporte para Português Lidel  

Ourense Intermédio Integrado Entre Nós 2 Lidel  

Ourense Avançado Integrado Avançar em Português Lidel  

Ourense C1 Sem Manual  

Pontevedra
224

 Básico Integrado Entre Nós 1 Lidel  

                                                 
220 ˂http://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/˃ 
221 ˂http://www.edu.xunta.gal/centros/eoideferrol/˃ 
222 ˂https://www.edu.xunta.gal/centros/eoilugo/˃ 
223 ˂http://centros.edu.xunta.es/eoideourense/eoiou/˃ 
224˂ http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/˃ 
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Pontevedra Intermédio Integrado Entre Nós 2 Lidel  

Pontevedra Avançado 1 Avançar Em Português Lidel  

Pontevedra Avançado 2 Sem Manual  

Compostela
225

 Básico Integrado Entre Nós 1 Lidel  

Compostela Intermédio Integrado Gramática Ativa 2 Lidel  

Compostela Avançado 1 Sem Manual  

Compostela Avançado 2 Sem Manual  

Vilagarcía
226

 Nível Básico Integrado Praticar Português - Nível Elementar Lidel  

Vilagarcía 1º Ano Nível Intermédio Praticar Português - Nível Intermédio Lidel  

Vilagarcía 2º Ano Nível Intermédio Praticar Português - Nível Intermédio Lidel  

Vilagarcía 1º Ano Nível Avançado Sem manual  

Vilagarcía 2º Ano Nível Avançado Sem manual  

Vigo
227

 Básico Integrado (A2) Sem manual  

Vigo Intermédio Integrado (B1) Praticar Português – Nível Intermédio  Lidel  

Vigo Avançado 1 (B2) Sem manual  

Vigo Avançado 2 (B2) Sem manual  

Vigo C1 Sem manual  

                                                 
225 ˂http://www.eoisantiago.org/˃ 
226 ˂http://www.eoivga.org/˃ 
227 ˂https://www.eoidevigo.org/˃ 
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Para tentar tirar conclusões sobre se a proximidade linguística se traduz nalguma diferença ou 

especificidade nos manuais e o material empregado em sala de aula é preciso comparar o anterior 

quadro das EOI da Galiza com as EOI da Extremadura. 
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Quadro 42: Manuais empregados nas EOI extremenhas (2016-2017) 

 
EOI Nível Manual Editora 

Almendralejo
228

 1º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Almendralejo 2º Curso de Nível Básico Português XXI 2 Lidel 

Almendralejo 1º Curso de Nível Intermédio Português XXI 3 Lidel 

Almendralejo 2º Curso de Nível Intermédio Sem manual  

Almendralejo 1º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Almendralejo 2º Curso de Nível Avançado Sem manual  

Badajoz
229

 1º Curso de Nível Básico Português XXI 1 / Gramática Ativa 1 Lidel 

Badajoz 2º Curso de Nível Básico Português XXI 2 / Gramática Ativa 1 Lidel 

Badajoz 1º Curso de Nível Intermédio Português XXI 3 / Gramática Ativa 2 Lidel 

Badajoz 2º Curso de Nível Intermédio Entre Nós 2 / Gramática Ativa 2 Lidel 

Badajoz 1º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Badajoz 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Cáceres
230

 1º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Cáceres 2º Curso de Nível Básico Português XXI 1 / Português XXI 2 Lidel 

Cáceres 1º Curso de Nível Intermédio Português XXI 1 / Português XXI 2 Lidel 

Cáceres 2º Curso de Nível Intermédio Sem manual  

Cáceres 1º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Cáceres 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

                                                 
228 ˂http://eoialmendralejo.juntaextremadura.net/˃ 
229 ˂http://eoibadajoz.juntaextremadura.net/˃ 
230 ˂http://eoicaceres.juntaextremadura.net/˃ 
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Mérida
231

 1º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Mérida 2º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Mérida 1º Curso de Nível Intermédio Cidades do Mar – nível B1 Porto Editora 

Mérida 2º Curso de Nível Intermédio Sem Manual  

Mérida 1º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Mérida 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Montijo
232

 1º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Montijo 2º Curso de Nível Básico Português XXI 2 Lidel 

Montijo 1º Curso de Nível Intermédio Cidades do Mar – nível B1 Porto Editora 

Montijo 2º Curso de Nível Intermédio Entre nós 2  

Montijo 1º Curso de Nível Avançado Cidades do Mar – Nível B2  Porto Editora 

Montijo 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Navalmoral de la Mata
233

 1º Curso de Nível Intermédio Passaporte para Português 1 Lidel 

Navalmoral de la Mata 2º Curso de Nível Intermédio Sem Manual  

Navalmoral de la Mata 1º Curso de Nível Intermédio Sem Manual  

Navalmoral de la Mata 2º Curso de Nível Intermédio Entre Nós 2 Lidel 

Navalmoral de la Mata 1º Curso de Nível Avançado Sem Manual  

Navalmoral de la Mata 2º Curso de Nível Avançado Sem Manual  

Plasencia
234

 1º Curso de Nível Básico Entre Nós 1 Lidel 

Plasencia 2º Curso de Nível Intermédio Entre Nós 1 Lidel 

Plasencia 1º Curso de Nível Intermédio Gramática Ativa 1 / Gramática Ativa 2 Lidel 

                                                 
231 ˂http://eoimerida.juntaextremadura.net/˃ 
232 ˂http://eoimontijo.juntaextremadura.net/˃ 
233 ˂http://eoinavalmoral.juntaextremadura.net/˃ 
234 ˂http://eoiplasencia.juntaextremadura.net/˃ 
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Plasencia 2º Curso de Nível Intermédio Gramática Ativa 2 Lidel 

Plasencia 1º Curso de Nível Avançado Gramática Ativa 2 Lidel 

Plasencia 2º Curso de Nível Avançado Gramática Ativa 2 Lidel 

Villanueva-Don Benito
235

 1º Curso de Nível Básico Português XXI 1 Lidel 

Villanueva-Don Benito 2º Curso de Nível Básico Português XXI 2 Lidel 

Villanueva-Don Benito 1º Curso de Nível Intermédio Português XXI 3 Lidel 

Villanueva-Don Benito 2º Curso de Nível Intermédio Entre nós 2 Lidel 

Villanueva-Don Benito 1º Curso de Nível Avançado Entre nós 2 / Avançar em Português Lidel 

Villanueva-Don Benito 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

Zafra
236

 1º Curso de Nível Básico Passaporte para Português 1 Lidel 

Zafra 2º Curso de Nível Básico Entre nós 1 Lidel 

Zafra 1º Curso de Nível Intermédio Português XXI 2 Lidel 

Zafra 2º Curso de Nível Intermédio Entre nós 2 Lidel 

Zafra 1º Curso de Nível Avançado Entre nós 2 / Avançar em Português Lidel 

Zafra 2º Curso de Nível Avançado Avançar em Português Lidel 

                                                 
235 ˂http://eoivilladonbe.juntaextremadura.net/˃ 
236 ˂http://eoizafra.juntaextremadura.net/˃ 
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A partir destes dados, é possível fazer uma análise cruzada que nos possa ilustrar a utilização 

de manuais nas EOI dos dois territórios. Tenha-se em consideração que o número de escolas e 

turmas não é o mesmo. Também se fazer atenção a que num nível podem haver vários manuais de 

referência ou vários níveis com o mesmo manual –estes dois fenómenos só acontecem em algumas 

EOI da Extremadura–, que na contagem são contabilizados de forma independente. 

 

Quadro 43: Ocorrências dos manuais nas EOI galegas e extremenhas (2016-2017) 

Manual Ocorrências Galiza Ocorrências 

Extremadura 

Avançar em Português 4 12 

Cidades do Mar – nível B1  2 

Cidades do Mar - Nível B2  1 

Entre Nós 1 5 3 

Entre Nós 2 4 7 

Gramática Ativa 1  3 

Gramática Ativa 2 1 6 

Na Onda do Português 3 1  

Passaporte para Português 1 1 7 

Português para Todos 3 1  

Português XXI 1  4 

Português XXI 2  7 

Português XXI 3 2 3 

Praticar Português - Nível Elementar 1  

Praticar Português - Nível Intermédio 3  

Sem Manual 12 8 

 

Da análise dos dois quadros é possível concluir de modo geral: 

 Domínio absoluto da editora Lidel, com várias obras diferentes em destaque: 

Avançar em Português; Entre Nós 1; Entre Nós 2; Português XXI 1; Português 
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XXI 2; Português XXI 3; Passaporte para Português; Gramática Ativa 1; 

Gramática Ativa 2. 

 Homogeneidade nos manuais utilizados nos dois territórios. 

 Regra geral, os docentes, quer na Galiza, quer na Extremadura, elegem um 

manual para os cursos iniciais.  

 Em turmas superiores há maior tendência para trabalhar sem manual. Esta 

preferência pelos próprios materiais tem maior incidência no caso galego
237

. 

 A partir dos quadros, pode-se afirmar que não há grandes diferenças nas 

escolhas dos materiais. Quer Entre Nós 1, Entre Nós 2, Português para Todos 

3 e, embora em menor medida, Português XXI 1, Português XXI 2, Português 

XXI 3, são obras feitas para público hispanófono, pelo que não se adivinham 

grandes diferenças nos processos de trabalho sobre os manuais no contexto 

galego. 

 No contexto galego não há qualquer método específico para galegófonos 

empregado nas EOI. 

 O maior emprego de materiais próprios, ou sem manual específico, no caso 

galego pode transluzir uma metodologia específica para os estudantes galegos, 

em que o docente elabora um dossier aproveitando vários manuais e materiais 

para atingir os objetivos de cada turma. 

 

Assim, e como conclusão geral, não se nega a especificidade da didática de PLE na Galiza, 

mas esta não se reflete, com exceção dos materiais específicos elaborados pelos docentes em cada 

contexto específico, diferença significativa no uso de manuais de PLE na Galiza
238

. 

                                                 
237 São numerosos os docentes galegos que trabalham nas EOI extremenhas, pelo que também seria interessantes 

pesquisar em futuros trabalhos sobre os manuais que eles utilizam na Extremadura e, se já tiveram experiências 
profissionais na Galiza, constatar quais são as diferenças na utilização dos manuais nos dois territórios. Pesquisas que 
agora ultrapassam os limites desta tese de doutoramento. 

238 Apenas são registados os manuais das EOI, mas o mesmo trabalho seria interessante para outros níveis de 
ensino, por exemplo, durante muitos anos os manuais empregados nos cursos do IC de Vigo ou nos cursos de PLE 
para estrangeiros na UMinho, a universidade portuguesa mais próxima à Galiza, foram os manuais das autoras Carla 
Oliveira e Luísa Coelho Aprender Português 1, Aprender Português 2, Aprender Português 3, complementado com o 
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6.4 ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE PLE NA GALIZA 

 

A seguir vão ser apresentados alguns princípios gerais da prática docente que podem servir de 

orientação para atingir os objetivos na produção e avaliação de materiais: 

 Escolher e produzir materiais didáticos segundo critérios pedagógicos, mas 

também segundo as tradições, as necessidades e as expetativas dos estudantes 

–universitários, adultos, jovens, alunos do secundário, primário, etc. 

 Temporalidade e durabilidade dos materiais. É evidente que para encorajar os 

formandos a se exprimirem oralmente é preciso ir ao encontro dos gostos e 

interesses dos estudantes. 

 Elaborar materiais didáticos para resolver necessidades específicas dos 

estudantes. Ninguém melhor do que o docente para adequar o conteúdo ao 

continente. 

 Avaliar os esforços da elaboração de materiais didáticos e o rendimento dentro 

da sala de aula. Só com alguma experiência se consegue adequar o esforço do 

desenho de materiais com o sucesso. 

 Diferenciar conteúdos principais e secundários. Adaptar os conteúdos e as 

exigências aos diferentes níveis de ensino, pondo em destaque a produção oral 

no seu conjunto e não fenómenos isolados. 

 Não se deixar obcecar com os falsos amigos. Em línguas muito próximas há 

alguma obsessão pelos falsos amigos, mas se se acaba por condicionar a 

expressão oral às ocorrências dos falsos amigos podem ser criadas inseguranças 

e dúvidas desnecessárias entre os formandos. 

 Lembrar que a comunicação é um processo múltiplo e complexo. 

Especialmente no que diz respeito à competência pragmática e cultural. 

 A luta constante contra o direito à preguiça. Em alunos galegos, galegófonos ou 

castelhanófonos, é muito frequente que ao alcançar um patamar comunicativo 

                                                 
Gramática Aplicada Níveis Iniciais e Elementar A1, A2 e B1 e Gramática Aplicada Níveis Intermédio e Avançado B2 
e C1, sem qualquer registo, quer nas EOI da Galiza ou da Extremadura. 
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básico mas operativo, não haja interesse ou o esforço suficiente em aperfeiçoar 

algumas competências, como é a expressão oral, quando a pronúncia é um 

aspeto especialmente importante no reconhecimento do falante de português 

estrangeiro pelo falante português nativo. 

 O galego rapidamente sente que faz parte do mesmo espaço linguístico, por 

competência linguística mas também por proximidade cultural, e isto limita o 

esforço. Assim, os materiais devem ser contributos para o conhecimento mas 

também para a consciencialização linguística e cultural do aprendente. 

 Praticar a oralidade com leituras ao vivo com o objetivo de que os alunos 

aprendam a ler o que está escrito –polícia, tranquilo, pastelaria, depois, fobia, 

copio, etc. – e relacionem audição e leitura para melhorarem a competência oral.  

 Ser tolerante com os erros, ver as potencialidades e adaptar a competência oral 

aos conhecimentos gerais do aluno.  

 Lutar contra a tendência, lógica, dos estudantes galegos ou hispanófonos para 

dar mais importância ao conteúdo e não à forma239. 

 Autenticidade linguística, mesmo em áudios adaptados. Não limitar o repertório 

ao sotaque padrão lisboeta, ou disfarçar outros sotaques –brasileiro, africano– 

ou de estrangeiros a falarem português240.  

 Treinar o ouvido para aperfeiçoar a compreensão oral e a expressão oral. A 

transcrição literal, não fonética, de pequenos trechos ou os clássicos ditados 

costumam ser bons exercícios para aperfeiçoar não apenas a competência oral 

e escrita, mas também a competência oral. 

 Apresentar oralmente todas as competências linguísticas. Mesmo as 

estritamente gramaticais deveriam ser apresentadas de forma oral. 

                                                 
239 É frequente em atividades orais –p. ex. custo da vida, as tradições académicas, a turistificação, etc. – que os 

estudantes se centrem em expor os seus argumentos e não na qualidade linguística, mantendo o uso de pero, bueno, 
vale, en plan, etc. 

240 Ainda há manuais de PLE onde a Dolores de Salamanca (Português para todos 1: p. 5), o Pablo de Madrid 
(Português XXI 1: p. 10), a Brigitte de Berlim (Português XXI 1: p. 15) ou a Cesária de Angola (Português XXI 1: p. 
16) falam com o mesmo modelo linguístico português lisboeta. Isto reduz a competência oral a um único modelo e 
desvirtua a realidade policêntrica da língua portuguesa, com pronúncias, prosódias, entoações e sotaques diferentes, 
uma realidade à que os falantes de PLE, mesmo no nível de mestria, não vão fugir. 
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 Tratar a competência cultural para alargar conhecimentos gerais e aumentar a 

competência oral, sobretudo com questões que possam ser do interesse dos 

formandos ou que estejam mais afastadas das realidades dos estudantes como, 

por exemplo, as tradições académicas, o natal, as festas populares, a realidade 

política, etc. 
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7. ENSINAR PORTUGUÊS NA GALIZA 

 

 Espero que compreendam o meu ponto de vista que é o de quem 

ensina português a falantes de espanhol, mas também a falantes de árabe, 

de chinês, de hindi, de russo e de outras línguas bastante afastadas do 

português. Línguas essas que impõem um sem número de restrições ao 

processo de aprendizagem do português que se traduz, entre outras coisas, 

no muito tempo e esforço que precisam de investir os seus falantes nativos 

até atingirem uma competência mínima em português. Por outro lado, é 

o ponto de vista de uma cidadã europeia que, quando vira as costas para 

o mar, fica de frente para uma Europa não muito grande, mas 

linguisticamente muito variada (Leiria, 1998: 11). 

 

Neste capítulo vão ser analisados os processos de ensino da língua portuguesa na Galiza. A 

este respeito, é evidente que ensinar hoje uma LE é muito diferente de quando a maioria dos hoje 

docentes receberam a sua formação. Eu, por exemplo, lembro com grandes saudades as minhas 

primeiras aulas de português do professor Souto Cabo. Aquelas aulas eram lecionadas através de 

fotocópias, passavam-se músicas e outros produtos de áudio com alguma cassete e o professor 

trazia livros, jornais, folhetos de Portugal. Dispor de dicionário era um investimento importante e 

nem todas as livrarias dispunham de simples gramáticas.  

Quando eu comecei a lecionar aulas de português as ferramentas já tinham mudado muito, 

muitas aulas dispunham de televisão com videocassete, reprodutor de transparências e nalguns 

gabinetes havia computadores com acesso à internet, na altura muito lenta. Mesmo assim, qualquer 

viagem a Portugal era aproveitada para trazer jornais, revistas, folhetos de supermercados, gravar 

manualmente nas rádios ou nas televisões para trabalhar com documentos reais na sala de aula. 

Hoje, apenas duas décadas depois, a grande transformação digital fez com que docente e 

formando não sejam os mesmos, muitos daqueles materiais já nem podem ser reproduzidos e 

muitos dos métodos de ensino não seriam nem aceitáveis. As dificuldades começam a ser agora 

mais produto de desconcentração que os alunos sofrem com os telemóveis e a internet, onde 

procuram qualquer afirmação no Google para tentar pôr em causa as explicações do professor.  

O docente de línguas estrangeiras já não precisa de vir carregado com jornais, folhetos, livros, 

discografia ou filmes de Portugal ou encomendar a algum colega que viajava ao Brasil. O estudante 

tem hoje tudo muito mais perto: o dicionário no telemóvel, qualquer produto visual na net, sendo 
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o computador tão utilizado como a caneta. É o próprio estudante o que pode trazer produtos 

linguísticos muito diferentes e mesmo desconhecidos para os docentes. Hoje o aluno tem mais 

oportunidades de estudar uma língua estrangeira fora da sala de aula, por isso, o docente deve 

analisar muito bem a metodologia e os objetivos dessas horas que tem de formação com os 

estudantes. 

Todas estas situações, às vezes, podem causar desconforto, mas também abrem um novo leque 

de oportunidades no processo de ensino e aprendizagem de LE, em que a formação contínua e a 

atualização docente é fulcral. Não vale a pena, então, estar como o velho do Restelo a anunciar as 

desgraças do que já foi, a única visão possível é seguir sempre avante pelos rumos traçados pelos 

avanços e tirar o melhor proveito deles, sem bobagens, tentando pôr em destaque o valor humano 

do docente.  

Nós, os profissionais da docência, devemos responder às perguntas: que ensinar e como 

ensinar? Com esse objetivo é preciso ressalvar que como ensinar e como aprender são cruz e coroa 

da mesma moeda, consequentemente os formadores devemos refletir nos dois processos ao mesmo 

tempo. 

Todavia, ensinar línguas é sempre um processo dinâmico e complexo que ultrapassa a simples 

explicação linguística. Esta complexidade aumenta quando tem o carácter de segunda língua ou 

língua estrangeira numa realidade de alta proximidade linguística como é a galega, pois entram em 

concorrência outras situações que variam segundo as diferentes realidades sociais e sociológicas. 

Assim, a professora Isabel Leiria, ao analisar a teoria para a aquisição de segundas línguas de Rod 

Ellis em ambiente formal, quem evidencia a importância dos conhecimentos prévios
241

, põe em 

destaque: 

 

A proximidade entre duas línguas deve ser encarada como um fator mais facilitador do que inibidor da 

aprendizagem e este facto deve ser tido em consideração na prática pedagógica (Leiria, 1998: 18). 

 

Como foi referido, a Galiza é uma realidade política, social, cultural e linguística muito 

próxima à portuguesa e, por extensão, à Lusofonia. Ora bem, esta proximidade não foi 

acompanhada por uma presença maciça da língua portuguesa nas salas de aula do sistema 

educativo galego. Nos últimos anos o interesse da sociedade galega em conhecer a língua 

                                                 
241 Tema que a autora já tinha abordado em Acosta & Leiria (1997). 
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portuguesa tem aumentado; por isso, é necessário desenvolver, a partir dos planos teórico e prático, 

novas reflexões sobre as necessidades específicas dos estudantes galegos. No contexto concreto 

da Galiza, o processo de ensino, aprendizagem e avaliação é uma soma de fortes desafios, grandes 

facilidades, algumas surpresas e incompreensões.  

 

7.1 COMPETÊNCIA ORAL 

 

Com o aumento das pessoas que procuram aulas de língua portuguesa em Espanha faz com 

que docentes e estudantes se preocupem com os processos de ensino, aprendizagem e avaliação de 

PLE, segundo as diferentes realidades sociolinguísticas onde é lecionado. Quando o número era 

menor, menos popular e normalmente em espaços académicos universitários as preocupações 

académicas costumavam ser mais viradas para o intrassistema, às vezes mesmo como simples 

transmissor literário, e não para a reprodução comunicativa do sistema linguístico. 

Neste trabalho, pela sua aproximação geral do processo de ensino de PLE na Galiza, não se 

pretende analisar pormenorizadamente toda a natureza da competência oral, mas é certo que o 

ponto mais importante da competência oral é para docentes e alunos uma autonomia identificativa 

na competência fonética, ou seja, que as produções em português dos estudantes sejam 

reconhecidas pelos falantes maternos de português como substancialmente realizadas em língua 

portuguesa. 

Nesta secção vão ser apresentadas as principais características no desenvolvimento da 

competência oral em formandos galegos adultos. As análises e reflexões realizadas podem ser 

alargadas, com as adaptações necessárias, a outros contextos sociolinguísticos, principalmente no 

espaço hispano. Como consequência da grande proximidade linguística entre galego, castelhano e 

português, a capacidade comunicativa dos aprendentes é muito alta ou quase total. Isto faz com 

que o esforço do docente se deva centrar noutros aspetos da competência oral.  

 

O ouvinte/leitor concentra-se na compreensão da mensagem sem necessariamente ter de prestar muita 

atenção aos detalhes estruturais (prova disto é que raramente somos capazes de repetir uma frase que ouvimos 

antes, somos capazes, sim de repetir a ideia que ela continha...) (Leiria, 1998: 19). 

 

A relação da lecto-escrita, a compreensão leitora e as características das línguas dos utentes, 

podem dificultar uma produção oral ótima; sobretudo em relação com a ortografia das línguas 
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galega e castelhana, em aspetos como a acentuação fónica, mas também com as divergências na 

tonicidade das palavras. Também são analisadas as principais dificuldades dos formandos galegos 

na pronúncia do português, quer nas consoantes, quer nas vogais. As principais dificuldades 

derivam da inexistência de alguns sons nas línguas maternas dos alunos ou por esses sons 

apresentarem características diferentes.  

Também é feita uma reflexão geral sobre o processo de avaliação da competência oral, que 

não se deve reduzir apenas a conseguir comunicar, mas a ter uma comunicação com sucesso, bem 

produzida e com qualidade, na pronúncia, nas formas, na pragmática e inserida nas tradições 

culturais da língua portuguesa nos seus contextos concretos. 

Por último, como se passa no trecho deste romance: 

 

O criado que vem mudar o prato explica, Aqui é a Rua Nova do Carvalho, [em Lisboa] senhor doutor, 

e perguntou, Então, gostou da canja, pela pronúncia se vê que o criado é galego, Gostei, pela pronúncia já se 

tinha visto que o hóspede [Ricardo Reis] viveu no Brasil.
242 

 

Todos os que intervêm no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa como 

língua não materna –os docentes, os autores de manuais, os avaliadores, os teóricos da didática e 

da pedagogia, etc.– deveriam dar naturalidade ao que se constata no dia a dia: um galego, um 

brasileiro e o narrador português, a falar cada um com o seu sotaque. 

 

7.1.1 Competência fonética 

 

A perceção de proximidade linguística entre português e espanhol ou galego não é 

simplesmente um sentir académico mas também popular, ou vice-versa, com uma longa tradição. 

Assim o exprime, por exemplo, Juan de Valdés no seu interessantíssimo Diálogo de la lengua: 

 

La portuguesa tiene más del castellano que ninguna de las otras, [lenguas: catalana, valenciana y la vizcaína] 

tanto que la principal diferencia que, a mi parecer, se halla entre las dos lenguas, es la pronunciación y la 

ortografía (Juan de Valdés [1ª metade do Séc. XVI] 1986: 27). 

 

                                                 
242 José Saramago, O Ano da morte de Ricardo Reis, 1984, 18 ed.: 30. Negrito próprio. 
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No caso do ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza, a expressão oral está muito 

ligada a ter uma boa pronúncia. De facto, o ensino da língua portuguesa no espaço educativo, como 

outras línguas estrangeiras, sempre esteve tradicionalmente centrado na questão ortográfica, o 

ensino de conteúdos gramaticais e a potenciação da compreensão leitora. Ora bem, pode-se afirmar 

que nos últimos tempos há por parte de docentes e estudantes uma grande preocupação pela 

competência oral, por ter uma expressão oral aceitável e uma pronúncia correta. Algo que, aliás, 

vai ao encontro da perceção que os falantes de LM ou aprendentes de LE têm do processo de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, ao identificarem muitas vezes ter bom nível numa 

LE com ter boa pronúncia: 

 

Therefore, it is not uncommon, specially by persons who are not specialists or professionals in the field, to 

draw a direct correspondence between a good pronunciation and a good level of English (Palacios Martínez, 

2002: 17). 

 

Esta generalidade em todas as LE deve ser adaptada às realidades concretas. No contexto 

galego, a situação sociolinguística apresenta características próprias que se devem ter em 

consideração para poder trabalhar com sucesso o PLE. A teórica cooficialidade entre galego, língua 

própria da Galiza, e castelhano ou espanhol, a partir da promulgação do Estatuto de Autonomia da 

Galiza do ano 1981, não ilustra a complexa realidade linguística que os docentes terão nas salas 

de aula e que irão interferir diretamente no processo de ensino e aprendizagem do PLE, também 

na competência oral. Assim, a grande maioria dos alunos que frequentam aulas de PLE na Galiza 

passaram pelo sistema educativo galego, cujas línguas veiculares são galego e espanhol. Este 

teórico sistema educativo bilingue não reflete a variedade de situações sociolinguísticas que se 

vivem nesse território, da diglossia à normalização linguística. 

Esta situação bilingue, a partir da grande proximidade linguística entre castelhano, português 

e galego, entendido como uma realidade autónoma dentro do complexo linguístico galego-

português, facilita muito o processo de ensino e aprendizagem de PLE entre os formandos galegos. 

Isto é evidente e deve ser apresentado como fundamental pelos docentes e pelos alunos, o que une 

deve ser colocado à frente do que separa. No entanto, esta realidade não deve disfarçar dificuldades 

específicas, que os docentes devem acompanhar nos esforços dos estudantes. No caso da Galiza, 

estas dificuldades, focadas neste capítulo na expressão oral, têm origens e naturezas diferentes. 

No processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira a competência fonética é 
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uma das áreas de maior importância, pois o aprendente terá menos dificuldades para se fazer 

entender, para compreender o falante nativo e poderá adquirir novos conhecimentos noutros 

aspetos linguísticos, como são a gramática, o vocabulário, a pragmática ou a sociolinguística. É de 

notar que a competência fonética é importante quer na produção quer na receção. 

O ensino do inglês como língua estrangeira no sistema educativo espanhol é um bom exemplo 

sobre a importância da competência fonética (Palacios Martínez, 1994). Conhecidos os espanhóis 

pela sua má pronúncia, os seus défices fonéticos, quando comparados com os portugueses que 

falam inglês. Não é possível agora alargar aqui o debate sobre que modelo deve ser o seguido para 

atingir a competência linguística por parte dos estudantes, tema analisado já de modo geral na 

secção sobre o modelo de língua portuguesa que se deve ensinar / aprender, mas é uma questão 

que também se coloca quando o professor de inglês tem um forte sotaque paquistanês ou o docente 

de espanhol tem um marcado sotaque andaluz. 

No caso concreto do ensino do português na Galiza, embora se possa considerar que docentes, 

formandos e falantes em geral assinalem a importância de dominar uma boa fonética, como na 

aprendizagem em outras línguas (Poch Olivé, 2004), existe uma recepção desigual a este respeito: 

normalmente os estudantes galegos dão-lhe menos importância à competência fonética do que os 

falantes portugueses, porque a comunicação é facilitada pela proximidade linguística. 

A partir das experiências docentes pessoais ou partilhadas com outros colegas professores ou 

alunos sobre a importância da competência fonética de PLE em formandos galegos, existe um 

consenso geral em considerar que uma má pronúncia pode causar interferências ou equívocos, mas 

não atingem situações graves que possam impedir a comunicação ou causar reações negativas por 

parte do ouvinte, sobretudo porque há uma forte tradição no espaço português, menor noutros 

contextos lusófonos, pela qual o espanhol funciona mais como língua de intercâmbio entre um 

falante de língua portuguesa e outro de língua espanhola, com o reforço de que a proximidade com 

o galego sempre vai facilitar ainda mais a comunicação e que, assim, a competência fonética não 

seja tão importante para um bom sucesso comunicativo. De facto, um dos trabalhos do docente é 

o de dar importância, às vezes mesmo exagerada, para fazer com que o formando vença a falta de 

interesse para atingir uma maior competência comunicativa através de uma melhor competência 

fonética. 

A partir das nossas pesquisas, sem existir unanimidade entre os docentes galegos de PLE a 

respeito de se os falantes lusófonos são mais sensíveis aos erros de pronúncia do que aos erros 
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sintáticos ou léxicos, sobretudo a partir dos falsos amigos243, o que é constatável é que a maioria 

dos estudantes galegos de PLE não aceitam aulas de português sem que a competência fonética 

não tivesse uma importância central, pois sentem que é o domínio de uma boa fonética o que lhes 

vai facilitar as possibilidades de maior integração em contextos comunicativos concretos e essa 

mesma boa competência fonética também lhes facilitará o reconhecimento e uma consideração 

positiva que os utentes da comunidade de língua portuguesa vão ter sobre eles. 

Não é fácil estabelecer o grau de consenso entre docentes e alunos no que diz respeito à 

importância desta competência na sala de aula como no desenvolvimento próprio do conhecimento 

linguístico da língua portuguesa. Ao mesmo tempo, existem numerosas dúvidas metodológicas de 

como encarar este aspeto, dos métodos mais tradicionais aos mais modernos, quer 

metodologicamente, quer tecnicamente: 

 

La situación que vive hoy día la enseñanza de la pronunciación de una lengua extranjera es el resultado de 

la implantación y posterior reacción de fundamentalmente dos modelos contrapuestos que en un caso tuvo, y en 

el otro todavía mantiene, una gran presencia en el aula. Son el método audiolingual o audio-oral estadounidense 

surgido en los años 40 (con su posterior versión modificada en Europa, el llamado método situacional), y el 

actual enfoque comunicativo que se inicia en los años 70 a partir del trabajo del Consejo de Europa y las 

aportaciones de los programas nocional-funcionales (Santamaría Busto, 2013: 5). 

 

Assim, é muito difícil estabelecer qual é a metodologia geral utilizada pelos docentes de PLE 

para desenvolver esta competência na Galiza. A sensação geral, através dos colóquios organizados 

pela DPG e outros encontros, é que existe uma grande panóplia de métodos, dos mais tradicionais 

aos mais inovadores, dos exercícios de manuais, guias de pronúncia e prosódia a modernos 

laboratórios de idiomas. 

A sensação é que a cada vez é maior a importância dada à competência fonética nas aulas de 

PLE na Galiza, talvez também derivada de uma maior formação, consciência e heterogeneidade 

dos docentes, de uma maior exigência dos formandos, também através do vivido em outras línguas, 

como são inglês ou francês. Nesse sentido parece que há uma continuidade no ensino da fonética 

nas LE: 

                                                 
243 A dúvida seria se é melhor ter uma boa competência fonética e pronunciar com correção “coche” ou “ao 

melhor” ou saber que “coche” só é puxado por cavalos ou que em português para exprimir dúvida é utilizada a fórmula 
“se calhar”.  
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Tradicionalmente o ensino da pronuncia centrouse de xeito prioritario na práctica da fonoloxía segmental 

(vogais e consoantes illadas e as súas combinacións) e a fonoloxía suprasegmental (aqueles aspectos que se 

extenden ao longo de máis dun segmento de son). O enfoque segmental trata de ensinar a percibir e producir 

sons a través de actividades que os contrastan por medio de pares mínimos. A fonoloxía suprasegmental abarca 

a acentuación dentro da frase, o ritmo, a entoación, etc. (Palacios Martínez, 2009: 119). 

 

As obras aqui analisadas, manuais de referência que os docentes dispomos para elaborar os 

nossos próprios materiais e unidades curriculares, seguem esse espírito. Ao mesmo tempo, é 

preciso referir que na tradição dos métodos de PLE, a questão da competência fonética é 

desenvolvida de forma autónoma para PE e PB, e é nos manuais de PE que se fazem referências à 

fonética do PB, a partir do B1, normalmente, mas não foi documentado nenhum manual brasileiro 

que faça qualquer menção à fonética do PE. 

Há algumas obras sobre fonética, pronúncia e fonologia que são de interesse para a formação 

docente, mas não têm uma perspetiva didática pelo que não podem ser trabalhadas nas aulas de 

PLE. Alguns dos mais interessantes são Précis de phonétique portugaise: Portugal – Brésil. Règles 

de pronontiation (Alvez & Vinagre Mendes, 1983244); Fonética, fonologia e morfologia do 

português (Mateus, 1990); Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro (Bisol, 

2005); Fonética do Português Europeu. Descrição e Transcrição (Emiliano, 2009).  

As principais obras de referência de fonética e pronúncia, do ponto de vista didático, foram 

todas publicadas pela editora Lidel. Manual de Fonética. Exercícios e Explicações, (Espada, 

2006); Guia Prático de Fonética. Acentuação e Pontuação (Malcata, 2008); Manual de Pronúncia 

e Prosódia (Coelho & Oliveira, 2014).  

Todas estas obras incluem CD-Áudio e apresentam-se como obras gerais e interníveis, ou seja, 

não vão ao encontro de nenhum grupo linguístico específico (chineses, hispanos, anglófonos, etc.) 

nem de nível (pretendem dar atenção do nível A1 ao C2). No que diz respeito à idade, são focados 

apenas para formandos adultos. Só pela descrição dos volumes já é possível compreender que estes 

manuais não têm como alvo um público geral, pelo que é o especialista, o docente, quem deve 

utilizar estes manuais para a sua própria formação e para os adaptar, no plano teórico ou prático, à 

                                                 
244 A obra de Alvez (1983) é uma obra já antiga, mas é interessante para se constatar mais uma vez como obras 

não realizadas no espaço especificamente lusófono são as que fazem questão de apresentar PE e PB como modelos 
autónomos mas interligados no processo de ensino / aprendizagem de PLE. 
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realidade e às necessidades específicas dos estudantes. 

As três obras Espada (2006), Malcata (2008) e Coelho & Oliveira (2014) são obras similares 

da Editora Lidel, pelo que mesmo no formato são parecidas, embora haja em cada uma delas 

atividades e propostas didáticas que podem ser aproveitadas ou reformuladas para o contexto 

concreto da Galiza. Os autores apresentam exercícios condutistas (“ouve e repete”), tarefas que 

mesmo que possam ser algo repetitivas, acabam por funcionar entre os alunos, sempre que se 

adaptem e se insiram em unidades curriculares mais alargadas, quer dizer, que não se centre toda 

a atividade de uma aula na fonética. Assim, a dosagem é a melhor opção para evitar a frustação da 

repetição automática. 

A partir da análise das tarefas apresentadas nestes manuais e guias constata-se uma 

contradição evidente na repetição de tarefas, exercícios e metodologia, pelo que podem resultar 

monótonos e até aborrecidos, sem saber se vai resultar eficaz na proficiência da competência 

fonética dos estudantes, e ao mesmo tempo a exigência dos estudantes por melhorarem a sua 

produção oral, e, especialmente, a sua pronúncia. Porém, com a passagem do tempo, e o reencontro 

com ex-estudantes que tiveram experiências linguísticas concretas e naturais em língua 

portuguesa, todos acham que aquelas “aulas chatas de pronúncia” tiveram uma alta rendibilidade 

que lhes ajudou a melhorar o seu nível de conhecimento e relaxação para se confrontarem a 

situações reais de língua, cada vez com maior proficiência e autonomia.  

Em síntese, parece que formadores e formandos coincidimos na importância do ensino da 

competência oral, mas não no tipo, nas técnicas, nas tarefas, no processo de correção, o que causa 

uma sensação de frustração ao não, supostamente, poder atingir a reprodução dos modelos 

reproduzidos nas tarefas dos vários manuais e guias. Por esse motivo, é preciso adoptar uma 

estratégia de conscientização da dificuldade em atingir uma competência oral óptima, 

especialmente no que diz respeito à competência fonética, pois ao respeito nunca um aprendente 

de PLE vai atingir as competências de um utente de L1. E, por outro lado, é preciso que o docente 

visibilize que as aulas são apenas ferramentas, práticas, que possam ajudar ao falante autónomo 

em situações comunicativas reais. Para isso, adaptar materiais, elaborar os próprios exercícios e 

tarefas parece algo fundamental. 

 

Todo esto pareció desencadenar que profesores y estudiantes avanzaran con el acuerdo tácito de orientar la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua hacia determinados contenidos privilegiados (léxicos, culturales, 

gramaticales), dejando que la pronunciación se desarrollara por sí sola en un proceso de pretendida adquisición 
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paralela, inconsciente y automática, de modo similar a la adquisición de la pronunciación en una L1 (Santamaría 

Busto, 2013: 7). 

 

A este respeito, uma das grandes controvérsias na aplicação das tarefas oferecidas através dos 

manuais disponíveis, assim como dos elaborados pelos próprios professores, é a possibilidade ou 

não em se apoiarem em textos escritos, ou que fujam ao reconhecimento, repetição ou imitação, 

quer de elementos fonéticos isolados, quer de diálogos que pela própria natureza das tarefas, 

aparecem descontextualizados, sem integração na língua ou desnaturalizados, “estás num guichê 

da estação de camionagem e tem de pedir informações”. 

Nos materiais elaborados especificamente para galegos (Ramos, 2006; Fagim, 2009) não há 

conteúdos nem de competência oral nem de pronúncia. Nos elaborados para hispanofalantes sim, 

mas não de forma específica, nem com a mesma elaboração com que se faz referência aos falsos 

amigos –embora os falsos amigos também possam ter uma componente fonética– ou à 

comparatística gramatical (Ferreira Montero & Zagalo, 2000, 2001, 2002, 2002b; Dias, 2010, 

2012; Arregui Galán & Lourenço Da Silva, 2012; Reis, 2015, 2016). Pelo que o desenvolvimento 

desta questão tem ainda um grande desenvolvimento futuro. 

Estas carências em manuais, materiais e trabalhos teóricos não parece que se devam à falta de 

competência dos docentes, normalmente eles também muito preocupados por melhorarem a sua 

própria competência oral, nem pelo desconhecimento de recurso e técnicas que possam levar ao 

sucesso neste âmbito, mas a uma conceção geral de que a fonética não é assim tão importante em 

contextos de grande proximidade linguística, porque existe uma possibilidade real de compreensão 

sem alta proficiência oral, fonética ou de pronúncia.  

Ao mesmo tempo, muitos docentes podem priorizar um outro tipo de conteúdos gramaticais 

ou léxicos, porque é mais fácil avançar e porque se interpreta que a língua real é dominada em 

contextos comunicativos reais. Quer dizer, a partir de uma perspetiva comparatística, devido à 

proximidade linguística, a docência pode ser reduzida à correspondência entre letra e som (p.ex. 

José), à posição da acentuação (p.ex. alergia) e aos padrões de entoação (p.ex. perguntar com a 

entoação apropriada). 

Muitas das tarefas de pronúncia costumam ser feitas por audição passiva do professor, em 

leitura de textos ou formar grupos de alunos para a recriação de situações de verossimilhança, além 

do clássico, “ouve e repete”. Estas tarefas, de grande potencialidade, mas que não são objeto de 

uma análise pormenorizada neste trabalho, deparam-se com, ao meu entender, a grande dificuldade 
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para a competência oral e fonética num contexto de grande proximidade linguística, a necessidade 

de reconhecer e perceber a diferença fonética em elementos que não impedem a comunicação 

efetiva e exitosa. 

Por exemplo, se um formando disser:  

(1) A casa vermelha está a arder. 

(2) Tenho que estacionar o carro. 

(3) Vou estudar medicina. 

 

O sucesso comunicativo, na expressão e na compreensão, nestas produções orais está 

assegurado, sem reparar em qualquer questão fonética, produto da proximidade linguística. A 

grande dificuldade é que o estudante perceba a existência de diferentes sons que não existem na(s) 

sua(s) língua(s) materna(s) ou que existindo são realizados em situações diferentes: [ɐ], [z], [v], 

[R], [ʎ], etc. e, sobretudo, na necessidade de utilizá-los. 

Através de inúmeras conversas entre os docentes e sem que existam, por enquanto, trabalhos 

de pesquisa ao respeito para o contexto galego, as diferentes variáveis que determinam a 

proficiência fonética são a idade, a identificação entre a L1 e a LE, fatores psicológicos e 

psicossociais, a qualidade e quantidade do input, os modelos de aprendizagem, o contexto de 

aprendizagem, a metodologia da aprendizagem, etc. No entanto, a pequena distância linguística 

entre português, galego e espanhol faz com que a motivação e a aptidão face à língua de 

aprendizagem sejam fatores determinantes. 

A modo de exemplificação, o aprendente galego tem a respeito da motivação, a mesma que 

possa ter um português em imitar o sotaque brasileiro ou o espanhol em fazer imitação de um 

argentino, uma sensação de não ser necessário se já conhece o léxico e os aspetos gramaticais 

diferenciadores com o modelo de português. Por isso, a atitude face à língua de aprendizagem e a 

motivação são questões muito importantes no contexto galego. É muito difícil ultrapassar a 

sensação de desnecessidade de melhorar a produção oral e a competência fonética, reforçada pelas 

experiências pessoais em contextos comunicativos reais.  

De facto, é frequente ouvir nas aulas aquando do desenrolar destas tarefas: “mas eles vão 

perceber igual”, “não faz falta ter tanto sotaque”, “eu nunca tive problemas de português”, mesmo 

afirmações “disseram-me em Portugal que falava muito bem português”, e esta última ideia é 

muito potente, porque para os critérios de avaliação do docente a sensação é bem diferente. E 
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mesmo pessoas que têm uma atitude muito proativa para a língua, para a cultura, mesmo a partir 

de postulados filológicos, políticos ou ideológicos encaram a proficiência oral e fonética como 

uma questão menor. 

Evidentemente, todas estas análises partem de experiências educativas concretas e partilhadas 

por docentes que trabalhamos geralmente com estudantes adultos. Por enquanto, ainda não há 

perspetiva de como pode afetar nestas questões da atitude e da motivação o critério da idade, 

porque como já foi referido, o ensino de PLE na Galiza no primária é muito deficiente, mas parece 

lógico afirmar que um aluno que se inicie no PLE em criança e nos primeiros estádios da sua 

formação terá uma motivação e uma aptidão muito diferente. 

 

Hoxe en día, insístese en que é preciso ter en conta os obxectivos do ensino da pronuncia; podería ser 

contraproducente insistir en conseguir unha pronuncia “perfecta” ou case nativa cando a maioría dos alumnos 

non aspiran a iso nin van necesitar máis que unha pronuncia intelixible para conseguir unha comunicación eficaz. 

Por outra banda, é importante reflexionar sobre os modelos apropiados de dialecto ou variedade e acento 

(Palacios Martínez, 2009: 119-120). 

 

Como já foi referido ao longo desta tese, perante a falta de trabalhos e estudos específicos 

sobre o contexto galego, nesta e noutras áreas de conhecimento de PLE, para analisar a relação 

entre ensino e melhora da pronúncia é difícil estabelecer de forma rigorosa quais são as variáveis 

que possam melhorar esta competência específica, por isso, mesmo tendo em consideração os 

diferentes contextos linguísticos, de ensino, aprendizagem e avaliação, as diferenças nas 

metodologias das pesquisas, a tipologia dos formandos, os conteúdos e níveis, houve que 

aproveitar pesquisas realizadas para a aquisição de outras LE. Assim, regra geral: 

 

Una enseñanza planificada y unas estrategias de corrección fonética adecuadas pueden producir resultados 

visibles que ayudan al alumno a alcanzar una pronunciación más clara e inteligible, y a descodificar con éxito la 

respuesta e intención de los nativos en una interacción comunicativa. Para poder llevarla al aula, es 

imprescindible que el profesor conozca los fundamentos básicos que rigen el funcionamiento de la materia fónica 

de la lengua que enseña, y que además se sirva de un plan metodológico de actuación que le permita usar 

actividades y estrategias adaptadas a las necesidades y características lingüísticas de su tipo de alumnos. Todo 

ello teniendo en cuenta que alcanzar la pronunciación de un nativo es un objetivo poco realista (y casi siempre 

innecesario), y que la actuación debe ir siempre a mejorar y avanzar desde la inteligibilidad fonética (Santamaría 

Busto, 2013: 5). 
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Em consequência, não é preciso que o docente seja fonetista ou fonólogo, nem falante nativo 

sem capacidade para explicar os fenómenos da língua, mas sim conhecer e dominar a fonética da 

língua portuguesa de forma autónoma num dos seus modelos de pronúncia, ter noções e poder 

explicar as principais características de pronúncia, prosódia e fonética do português e, sobretudo, 

conhecer as línguas L1 do aluno, galego e espanhol.  

Neste ponto é preciso fazer especial finca-pé em que no contexto galego de PLE conhecer e 

adiantar-se às dificuldades dos alunos galegos é muito mais importante do que “ser” professor 

nativo, e essa falsa obsessão, tão na moda245. A justificação desta afirmação é que é preferível 

compreender, identificar e antecipar-se às dificuldades dos formandos, que, se calhar, também 

foram as nossas como estudantes de PLE, do que um modelo exemplar, mas sem qualquer tipo de 

empatia face às dificuldades orais e fonéticas dos alunos.  

Um exemplo clarividente é a repetição constante em manuais, guias e docentes portugueses 

ou brasileiros sobre dificuldades próprias dos falantes nativos. Porém, não apresentam problemas 

para os estudantes galegos, embora esta questão tenha maior presença na ortografia. P. ex.: o 

estudante galego terá dificuldade em pronunciar “chouriço”, por vários traços diferenciadores com 

o português [t͡ ʃowriθo], mas não fará confusão entre *xouriço; *chourisso; *choriço, etc. Terá 

dúvidas entre *chourizo / chouriço, pois o <z> não é uma letra que represente em galego / espanhol 

o som [z]. 

Para os galegos o problema de identificação ou produção de sons é relativamente baixo, 

quando comparado com a aprendizagem de outras línguas, mas a dificuldade na identificação ou 

na reprodução é determinada pela produção no seu conjunto. Quer dizer, um discurso prolongado 

vai ser mais compreensível do que uma conversa pontual. 

Para ser construída uma ideia geral das características fonéticas entre português, tendo como 

referência os sons do PE, e as línguas maternas dos alunos, galego e espanhol, foi elaborado a 

seguir um quadro comparatístico, para conferir as sensações dos estudantes, nesse conceito 

cosseriano do falante como linguista. A partir das reflexões e observações dos estudantes em 

contraste com a análise teórica é possível alvejar os nossos objetivos de ensino, aprendizagem e 

avaliação.  

Neste quadro é preciso referir que se vão assinalar as características fundamentais, sem 

                                                 
245 “Professor nativo de latim dá explicações”, brincava alguém nos anúncios de explicações de línguas. Sobre 

as crenças e as perceções de professores nativo e não nativos (cf. Carracedo Mateo, 2018). 
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elaborar um trabalho especializado. Por conseguinte, não se vão aprofundar em questões de 

dialetologia
246

, sociolinguística, etc. utilizando como referência as obras de Veloso, 1999; Espada, 

2006; Malcata, 2008; Emiliano, 2009; Raposo 2013; Coelho & Oliveira, 2014. 

Por outro lado, embora se faça alguma referência ao PB, o estudo centra-se no português 

padrão do PE, porque é o modelo geral ensinado na Galiza
247

. O mesmo se passa no que diz 

respeito ao galego ou ao espanhol, são escolhidos para a análise os padrões mais gerais e aceites 

entre os formandos
248

.  

 

Quadro 44: As vogais orais do PE 

 
Símbolo 

fonético 

Segmento
249

 Grafia Exemplo 

[a]  vogal oral baixa aberta central não-

arredondada. 

a, á, à dar, águia, à 

[ɐ]  vogal oral média-baixa semiaberta 

central não-arredondada. 

a, â, e casa, câmara, 

lenha 

[ɛ]  vogal oral média-baixa semiaberta 

anterior não-arredondada. 

e, é ela, é 

[e]  vogal oral média-alta semifechada 

anterior não-arredondada. 

e, ê ler, português 

[ɨ]  vogal oral alta fechada central não-

arredondada. 

e de 

[i]  vogal oral alta fechada anterior não-

arredondada. 

i, í ,e tia, sítio, e 

                                                 
246 Como se indica em (Raposo, 2013: XXXIX) “As transcrições não indicadas como dialetais correspondem à 

pronúncia de Lisboa”. 
247 Para uma comparação fonológica entre espanhol e português do Brasil vid. Hora (2000: 15-29). 
248 Não se fazem análises para falantes de espanhol que não sejam galegos. Os estudantes de outras regiões de 

Espanha, latino-americanos ou estudantes com diversas LM mas que têm como base para o estudo do PLE o espanhol, 
em diferentes níveis de conhecimento, embora tenham presença nas aulas de PLE, especialmente no âmbito 
universitário, precisam outros estudos cujos objetivos ficam de fora deste trabalho, pois não beneficiam do 
conhecimento, ativo ou passivo, da comparatística com o galego. 

249 Para a descrição dos segmentos são utilizados os critérios do Centro de Linguística da Universidade do Porto 
˂http://cl.up.pt/˃. 
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[ɔ]  vogal oral média-baixa semiaberta 

recuada arredondada. 

o, ó porta, só 

[o]  vogal oral média-alta semifechada 

recuada arredondada. 

o, ô, ou dor, serôdio, 

outra
250

 

[u]  vogal oral alta fechada recuada 

arredondada. 

u, ú, o tu, húmido, 

Portugal 

 

Quadro 45: As vogais nasais do PE 

Símbolo 
fonético 

Segmento Grafia Exemplo 

[ɐ̃]  vogal nasal média-baixa semiaberta 
central não-arredondada. 

ã, an, 
am, ân, 
âm 

lã, antes, ambas, 
âncora, âmbito 

[ẽ]  vogal nasal média-alta semifechada 
anterior não-arredondada. 

en, em 
ên, êm 

sentir, semblante, 
independência, 
têmpora 

[ĩ]  vogal nasal alta fechada anterior 
não-arredondada. 

in, im, 
ín, ím 

quinto, sim, índice 
ímpeto 

[õ]  vogal nasal média-alta semifechada 
recuada arredondada. 

õ, on, 
om, ôn, 
ôm 

pões, sonso, tom, 
recôndito, cômputo 

[ũ]  vogal nasal alta fechada recuada 
arredondada. 

un, um, 
ún, úm 

fungo, um, húngara, 
cúmplice 

 

 

Quadro 46: As semivogais orais do PE 

Símbolo 
fonético 

Segmento Grafia Exemplo 

[j]  semivogal oral alta fechada anterior 
não-arredondada. 

i espanhóis 

[w]  semivogal oral alta fechada recuada 
arredondada. 

u teu 

 

 

                                                 
250 A monotongação do ditongo [ow] em [o] é quase geral em PE, assim o registam os dicionários de referência 

e os manuais de PLE nas suas recomendações de pronúncia. De facto, a pronúncia [ow] costuma ser valorada 
negativamente nos critérios de avaliação em PLE na Galiza. 
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Quadro 47: As semivogais nasais do PE 

Símbolo 

fonético
251

 

Segmento Grafia Exemplo 

[ȷ]̃  Semivogal nasal alta fechada 

anterior não-arredondada. 

i, e muita, pões 

[w̃]  Semivogal nasal alta fechada 

recuada arredondada. 

o mão 

 

                                                 
251 Não considerados no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa. 
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Quadro 48: Os ditongos orais do PE 

Símbolo fonético Segmento
252

 Grafia Exemplo 

[aj]  Ditongo oral com dominante central baixa e subjuntiva palatal. ai pai 

[ɐj]
253

 Ditongo oral com dominante central média baixa e subjuntiva palatal. ei lei 

[aw]  Ditongo oral com dominante central baixa e subjuntiva velar. au, ao pau, ao 

[ɐw]
254  Ditongo oral com dominante central média baixa e subjuntiva velar. au saudade 

[ɛj]
255

 Ditongo oral com dominante palatal média baixa e subjuntiva palatal. éi hotéis 

[ew] Ditongo oral com dominante palatal média alta e subjuntiva velar. eu europeu 

[ɛw]  Ditongo oral com dominante palatal média baixa e subjuntiva velar. éu céu 

[iw]
256

 Ditongo oral com dominante palatal alta e subjuntiva velar iu, io partiu, fio 

[oj] Ditongo oral com dominante velar média alta e subjuntiva palatal. oi dois 

[ɔj]  Ditongo oral com dominante velar média baixa e subjuntiva palatal. ói, oi espanhóis, 

dezoito
257

 

                                                 
252 Para a descrição dos segmentos dos ditongos são utilizados os critérios utilizados em (Emiliano, 2009: 219 e Raposo, 2013: XL). Embora Emiliano (2009: 

265) ou Coelho & Oliveira (2014: 65) não reconheçam os ditongos crescentes, neste trabalho foram mantidos. 
253 O Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa apenas regista a forma [ɐj] neste ditongo oral, ainda que seja muito frequente a realização [ej]. 
254 Não considerado na descrição do alfabeto fonético utilizado no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, mas depois utilizado nas transcrições. 
255 Não considerado na descrição do alfabeto fonético utilizado no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, mas é um ditonto sistemático na formação 

dos plurais das palavras que terminam em –el. 
256 Não considerado na descrição do alfabeto fonético utilizado no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, mas é um ditonto sistemático na formação 

das formas do pretérito perfeito simples dos verbos da terceira conjugação: abriu, dormiu, reduziu, etc. 
257 Pronúncia dez[oj]to é considerada não padrão. 
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[uj]
258

 Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva palatal. ui azuis 

[wa]  Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva central baixa aberta 

não-arredondada 

ua qual, quase 

[wɐ]
259

 Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva central média-baixa 

semiaberta não-arredondada   

ua, ue água, quadrado, 

lingueirão 

[wɛ]  Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva média-baixa 

semiaberta não-arredondada   

ue, oe sequela, goela, 

moeda  

[wi] Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva alta fechada anterior 

não-arredondada   

ui tranquila 

[wo] Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva média-alta 

semifechada recuada arredondada   

uo aquoso 

[wɔ] Ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva média-baixa 

semiaberta recuada arredondada   

uo quota 

                                                 
258 Não considerado na descrição do alfabeto fonético utilizado no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, mas é um ditonto sistemático na formação 

dos plurais das palavras que terminam em –ul. 
259 Nas obras de referência não é considerada a possibilidade [we], ditongo oral com dominante velar alta e subjuntiva média-alta semifechada anterior não-

arredondada, ˂eu˃ p. ex. lingueirão.  
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Quadro 49: Os ditongos nasais do PE 

Símbolo 

fonético 

Segmento Grafia Exemplo 

[ɐ̃ȷ]̃  Ditongo nasal com dominante nasal média-

baixa semiaberta central não arredondada e 

subjuntiva semivogal nasal alta fechada 

anterior arredondada   

ãe, ãi, 

em, êm, 

en 

cães, cãibra, 

homem, têm, 

homens 

[ɐ̃w̃]  Ditongo nasal com dominante nasal média-

baixa semiaberta central não-arredondada e 

subjuntiva semivogal nasal alta fechada 

recuada arredondada   

ão, am mão, cantam 

[õȷ]̃  Ditongo nasal com dominante nasal média-

alta semifechada recuada arredondada e 

subjuntiva semivogal nasal alta fechada 

anterior arredondada   

õe camiões 

[ũȷ]̃
260

 Ditongo nasal com dominante nasal alta 

fechada recuada arredondada e subjuntiva 

semivogal nasal alta fechada anterior 

arredondada   

ui muito 

 

                                                 
260 Não considerado na descrição do alfabeto fonético utilizado no Dicionário da Academia das Ciências de 

Lisboa, mas utilizado nas transcrições do próprio dicionário. 
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Quadro 50: As consoantes do PE 

Símbolo fonético
261

 Segmento Grafia Exemplo 

[p]  consoante oclusiva bilabial não-vozeada p puto 

[b]
 262

 consoante oclusiva bilabial vozeada b bacalhau 

[t]  consoante oclusiva ápico-alveolar não-vozeada t tapar 

[d] 
263

 consoante oclusiva ápico-alveolar vozeada d dedo 

[k]  consoante oclusiva pós-dorso-velar não-vozeada c, qu caco, queixo 

[ɡ]
 264

 consoante oclusiva pós-dorso-velar vozeada g, gu gota, guião 

[f]  consoante fricativa labiodental não-vozeada f farinha 

[v]  consoante fricativa labiodental vozeada v ver 

[s]  consoante fricativa pré-dorso-alveolar não-

vozeada 

s, ss, c, ç, 

x 

saco, interesse, você, março, 

máximo 

[z]  consoante fricativa pré-dorso-alveolar vozeada s, z, x casa, juízo, exame 

                                                 
261 Para os sons dialetais vid. Raposo (2013: XLII): [ʂ] consoante fricativa ápico-alveolar não-vozeada; [ʐ] consoante fricativa ápico-alveolar vozeada; [x] 

consoante fricativa pós-dorso-velar não-vozeada; [χ] consoante fricativa pós-dorso-uvular não-vozeada; [r] consoante vibrante múltipla alveolar; [ʁ] consoante 
fricativa pós-dorso-uvular vozeada; [ɽ] consoante vibrante simples retroflexa; [ɭ] consoante lateral retroflexa; [ʋ] consoante aproximante labiodental vozeada; [ʧ] 
consoante africada alvéolo-palatal coronal não-vozeada. 

262 A realização [β] , consoante aproximante bilabial vozeada, grafada com ˂ b˃ p. ex. tabela, não é considerada nas obras de referência de fonética portuguesa, 
ao contrário do que se passa em espanhol. 

263 A realização [ð], consoante aproximante dental/alveolar vozeada, grafada com ˂d˃ p. ex. dedo, não é considerada nas obras de referência de fonética 
portuguesa, ao contrário do que se passa em espanhol. 

264 A realização [ɣ], consoante aproximante velar vozeada, grafada com ˂ g˃ ou ˂gu˃ p. ex. pagar, água, não é considerada nas obras de referência de fonética 
portuguesa, ao contrário do que se passa em espanhol. 
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[ʃ]  consoante fricativa pré-dorso-pré-palatal não-

vozeada 

ch, x, z, s chave, peixe, dez, três 

[ʒ]  consoante fricativa pré-dorso-pré-patatal vozeada j, g, s, z jota, gente, mesmo, felizmente 

[l]  consoante lateral ápico-alveolar l lado 

[ɫ]  consoante lateral alveolar velarizada l mel 

[ʎ]  consoante lateral dorso-palatal lh palha 

[m]  consoante nasal bilabial m mãe 

[n]  consoante nasal ápico-alveolar n nem 

[ɲ]  consoante nasal dorso-palatal nh anho 

[ɾ]  consoante vibrante simples alveolar r caro 

[ʀ]  consoante vibrante múltipla pós-dorso-uvular r, rr roto, carro 
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A seguir apresentar-se-ão quadros comparativos entre os sons do PE, do galego e do espanhol 

para poder construir uma visão de conjunto sobre quais são os pontos de partida para atingir os 

objetivos na competência oral e fonética
265

. A este respeito, como já foi referido para o português, 

é estabelecido como referência fonética o PE padrão da pronúncia de Lisboa. Para o galego, uma 

língua em processo de codificação e de estandardização fonética, o galego padrão que é ensinado 

de modo geral no sistema educativo. Para o espanhol, estabelece-se como padrão fonético geral o 

utilizado pelos falantes de espanhol na Galiza e no sistema educativo galego. As formas sem 

correspondência fonológica nas respectivas línguas, apresentar-se-ão sob a sigla SC. 

 

Quadro 51: Comparação das vogais orais do PE, galego e espanhol 

Português Galego Espanhol 
[i] <i, í ,e> (tia, sítio, e) [i] <i, í> (tía, sitio) [i] <i, í> (tía, sitio) 
[e] <e, ê> (ler, português) [e] <e, é>

266
 (ler, portugués) [e] <e, é> (ler, portugués) 

[ɛ] <e, é> (ela, é) [ɛ] <e, é> (ela, é) SC
267

  
[a] <a, á, à> (dar, águia, à) [a] <a, á> (dar, á) [a] <a, á> (dar, ámbito) 
[ɐ] <a, â, e> (casa, câmara, 
lenha) 

SC SC 

[ɨ] <e> (de) SC SC 
[ɔ] <o, ó> (porta, só) [ɔ] <o, ó> (porta, só) SC 
[o] <o, ô, ou> (dor, pôr, 
outra) 

[o] <o, ó> (dor, pór)
268

 [o] <o, ó> (dolor, 
afónico) 

[u] <u, ú, o> (tu, húmido, 
Portugal) 

[u] <u, ú>
269

 (húmido, 
Portugal) 

[u] <u, ú> (tu, húmedo) 

 

                                                 
265Na dissertação de mestrado de Rita Coimbra Soeiro (2010), Dificuldades dos hispanofalantes na 

aprendizagem da pronúncia do português língua estrangeira, a autora analisa essas dificuldades no âmbito valenciano, 
que, como acontece na Galiza, tem um contexto plurilinguístico de coexistência de duas línguas: espanhol e valenciano. 
Porém, a realidade específica galega faz com que as análises e tarefas realizadas em Valência não se adequem 
necessariamente à realidade galega. 

266 A acentuação do galego ILG-RAG não emprega acento circunflexo <^> para assinalar vogais fechadas, 
empregando o acento agudo <´> quer para vogais abertas, quer para vogais fechadas. 

267 SC = Sem entidade fonológica. 
268 A acentuação do galego ILG-RAG não emprega acento circunflexo <^> para assinalar vogais fechadas, 

empregando o acento agudo <´> quer para vogais abertas, quer para vogais fechadas. 
269 Ainda que existam na língua oral exemplos de pronúncia em [u] de formas escritas em <o>, por exemplo na 

palavra fociño, o certo é que é geral a repadronização destas formas na pronúncia com [o], pela dependência das formas 
escritas, sobretudo em contexto escolar e culto. De facto, é incoerente a este respeito que se estabeleça a lógica “fozar” 
→ “fociño” e não em “moer” → “moíño”, onde o padrão galego ILG-RAG emprega “muíño”. 
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Quadro 52: Comparação das vogais nasais do PE, galego e espanhol 

Português Galego Espanhol 

[ĩ] <in, im, ín, ím> (quinto, sim, índice ímpeto) SC SC 

[ẽ] <en, em ên, êm> (sentir, semblante, independência, têm) SC SC 

[ɐ̃] <ã, an, am, ân, âm> (lã, antes, ambas, âncora, âmbito) SC SC 

[õ] <õ, on, om, ôn, ôm> (pões, sonso, tom, recôndito, cômputo) SC SC 

[ũ] <un, um, ún, úm> (fungo, um, húngara, cúmplice) SC SC 

 

Quadro 53: Comparação das semivogais orais do PE, galego e espanhol 

Português Galego Espanhol 

[j] <i> (espanhóis) [j] <i> (españois) [j] <i, y> (aimara, hoy) 

[w] <u > (teu) [w] <u > (teu) [w] <u > (europeo) 

 

Quadro 54: Comparação semivogais nasais do PE, galego e espanhol 

Português Galego Espanhol 

[ȷ]̃ <i, e> (muita, pões) SC SC 

[w̃] <o> (mão) SC SC 

 

Quadro 55: Comparação dos ditongos orais do PE, galego e espanhol 

 
Português Galego Espanhol 

[aj] <ai> (pai) [aj] <ai> (pai) [aj] <ai> (caiga) 

[ɐj] <ei> (lei) SC SC 

[ɛj] <éi> (hotéis) [ɛj] <ei> (hoteis) SC 

[oj] <oi> (dois) [oj] <oi> (dezaoito) [oj] <oi> (oiga) 

[ɔj] <ói, oi> (espanhóis, dezoito
270

) [ɔj] <oi> (españois) SC 

[uj] <ui> (azuis) [uj] <ui> (azuis) [uj] <ui> (cuidar) 

                                                 
270 Pronúncia dez[oj]to é considerada dialetal. 
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[aw] <au, ao> (pau, ao) [aw] <au> (pau) [aw] <au> (ausente) 

[ɐw] <au> (saudação) SC SC 

[ew] <eu> (europeu) [ew] <eu> (europeo) [ew] <eu> (europeu) 

[ɛw] <éu> (céu) [ɛw] <eu> (teu)
271

 SC 

[iw] <iu, io> (partiu, fio) [iw] <iu> (partiu) SC 

[wa] <ua> (qual) [wa] <ua> (cuada)
272

 [wa] <ua> (cual) 

[wɐ] <ua> (água) SC SC 

[wɛ] <ue, oe> (sequela, moela) [wɛ] <ue> (sequela) SC 

[we] <ue> (lingueirão) [we] <ue> (bidueiro) [we] <ue> (puerta) 

[wi] <ui> (tranquila) [wi] <ui> (acuicultura) SC
273

 

[wɔ] <uo, uó> (insultuosa, suómi
274

) SC SC 

[wo] <uo> (aquoso) [wo] <uo> (acuoso) [wo] <uo> (acuoso) 

 

Quadro 56: Comparação dos ditongos nasais do PE, galego e espanhol 

Português Galego Espanhol 

[ɐ̃ȷ]̃ <ãe, ãi, em, êm, en> (cães, cãibra, homem, têm, homens) SC SC 

[ɐ̃w̃] <ão, am> (mão, cantam) SC SC 

[õȷ]̃ <õe> (camiões) SC SC 

[ũȷ]̃ <ui> (muito) SC SC 

 

Todo o grupo do vocalismo nasal é inexistente quer em galego quer em espanhol, pelo que vai 

ser um grupo de grandes dificuldades, quer no reconhecimento na compreensão, quer na expressão, 

especialmente nas terminações onde os grupos escritos se distanciam das regras da lecto-escrita do 

                                                 
271 Embora exista a forma ceu é considerada forma não padrão. As formas meu, teu, seu, meus, teus, seus podem 

ter vogal tónica aberta mas é considerada uma pronúncia dialetal ou arcaica. 
272 As formas com ditongo ˂ua˃ p. ex: qual, quando, quanto, etc., documentam-se profusamente na língua 

galega, mas não são consideradas padrão. 
273 Em espanhol este ditongo é pronunciado [uj]. 
274 Cf. Suômi no PB. No caso de quórum é também frequente ser escrito sem acento, interpretando ser um 

latinismo. 
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galego ou do espanhol: 

 terminações –ãe, –em, –êm, –ens: catalães, comem, contêm, jovens. 

 terminações –am: falam. 

 terminações –ões: corações. 

 

Quadro 57: Comparação das consoantes do PE, galego e espanhol 

Português Grafia Exemplo Galego Espanhol 

[p]  p porta porta puerta 

[b]  b bacalhau bacallau bacalao 

[t]  t tapar tapar tapar 

[d]  d dar dar dar 

[k]  c, qu caco, queixo caco, queixo caco, 

queso 

[ɡ]  

 

g, gu gota, guião gota, guión gota, 

guión 

[ɣ]  g, gu pagar, água pagar, 

aguantar 

pagar, 

água 

[f]  f ferro ferro ferroso 

[v]  v ver SC SC 

[s]  s, ss, c, ç, 

x 

saco, interesse, você, março, 

máximo 

SC
275

  SC 

[z]  s, z, x casa, juízo, exame SC
276

 SC 

[ʃ]  ch, x, z, s chave, peixe, dez, três peixe SC
277

 

[ʒ]  j, g, s, z jota, gente, mesmo, 

felizmente 

SC
278

 SC 

                                                 
275 Em galego e espanhol o mais frequente é a pronúncia da consoante fricativa apicoalveolar non voceada: saco. 
276 Marginal dialectalmente. 
277 Marginal dialectalmente e representado graficamente com ˂sh˃: “musho Beti”. Espanhol argentino. 
278 Marginal dialectalmente. 
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[m]  m mão man mano 

[n]  n nem nin ni 

[ɲ]  nh anho año año 

[l]  l lado lado lado 

[ɫ]  l mel SC
279

 SC 

[ʎ]  lh palha palha
280

 llave
281

 

[ʀ] r, rr roto, carro SC SC 

[ɾ]  r caro caro caro 

  

Neste quadro é pertinente constatar a riqueza fonética do português face ao galego e face ao 

espanhol. Não interessa a questão gráfica, embora a grafia possa ser uma dificuldade em grupos 

cujo som é respresentado por várias letras, que ao mesmo tempo são sons não existentes nas 

respectivas línguas ou com grafias diferentes: 

 [v] ˂v˃. 

 [s] ˂s˃, ˂ss˃, ˂c˃, ˂ç˃, ˂x˃.  

 [z] ˂s˃, ˂z˃, ˂x˃. 

 [ʃ] ˂ch˃, ˂x˃, ˂z˃, ˂s˃. 

 [ʒ] ˂j˃, ˂g˃, ˂s˃, ˂z˃. 

 [ʀ] ˂r˃, ˂rr˃. 

 

Repare-se que despois são os grupos que apresentam maiores dificuldades na competência 

escrita, leitora e de pronúncia. 

Caso contrário é a SC em sons como [ɫ] ou [ʎ], que os formandos não acabam de identificar e 

apenas em níveis muito avançados é que se registam melhorias. De facto, com o modelo do PB, 

por exemplo, quando o [ɫ] se converte em [w] “brasiu”, os formandos reconhecem e pronunciam 

                                                 
279 Em português padrão a pronúncia da aproximante lateral alveolar é considerada dialectal, enquanto no galego 

a aproximante lateral alveolar velarizada não é utilizada no padrão linguístico geral. 
280 O yeísmo é muito frequente, especialmente em gente jovem. 
281 O yeísmo é muito frequente, com áreas dialetais bem definidas. 
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muito melhor esse som, pois, regra geral, constata-se que quanta maior for a proximidade fonética 

maiores são as possibilidades de reproduzir os sons. 

As análises anteriores não podem ser concebidas como um estudo pormenorizado de 

linguística contrastiva, mas é preciso ter um conhecimento geral das diferenças entre a língua meta 

e as línguas dos formandos. É evidente que isto não evita todos os erros, mas ajuda a conhecer a 

sua origem, as suas causas, e facilita que o docente se antecipe às dificuldades e aos erros e desenhe 

as aulas em função dessas necessidades específicas. Ao mesmo tempo é preciso ter presente que a 

comunicação oral é muito mais do que o domínio da fonética, porque é um fenómeno muito mais 

complexo e onde participam outros muitos fenómenos como a prosódia, o sotaque, o acento, o 

ritmo, a entoação, etc. mas que neste trabalho não podem ser tratadas com maior 

aprofundamento282.  

É preciso, todavia, prestar atenção às sensações que os formandos têm em relação a estas 

unidades tão ligadas à língua para poder saber o que sentem. Sentenças tópicas do tipo: “falam 

muito rápido”, “comem as vogais”, “não pronunciam bem”, “unem as palavras”, etc. são 

sintomáticas dos processos que ocorrem na perceção do aprendente de PLE283. Afirmações que não 

se devem considerar desprezíveis, bem pelo contrário, são a principal ferramenta que vão servir na 

nossa planificação académica para a abordagem da competência de compreensão e expressão oral. 

De facto, estes fenómenos também se produzem dentro do mesmo sistema linguístico, PE e PB, 

percebido o modelo brasileiro como “mais fácil” do que o “português à moda de Lisboa”. 

Uma destas grandes frustrações é não reconhecer as diferenças fonológicas (p. ex.: o [z] em 

casa, mesa, etc.), porque isto faz com que se não se percebe a diferença seja muito difícil reproduzi-

la. Porém, no caso de línguas próximas essa falta de reconhecimento e reprodução não significa 

fracasso comunicativo. Esta é a grande dificuldade neste âmbito, porque causa incompreensão e 

frustração no formando. Este fenómeno é muito evidente nos processos de áudio-lecto-escrita. 

Um exemplo pode ser esta tarefa, de grande esforço, mas de alto rendimento, realizada com 

os formandos a partir de uma audição de um programa de rádio, escolhendo um trecho auditivo 

natural, não tirado de manuais nem adaptado. 

                                                 
282 Para uma definição terminológica vid. Dicionário de Termos Linguísticos 

˂http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology˃. 
283 Afirmações do género servem para os portugueses caracterizarem o castelhano ou qualquer outra LE. 
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1. Audição. 

2. Audição e transcrição do texto. 

3. Leitura do texto transcrito. 

4. Reaudição do áudio em sala de aula. 

5. Correção do texto em sala de aula. 

6. Levantamento das dificuldades na audição, no reconhecimento a partir da 

escrita e na leitura. 

 

Aldeias do xisto (159 palavras) 

Para além de fazerem parte do património natural e cultural da região centro do nosso país, as 

aldeias do Xisto, são também uma oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais sobre a eco-

reabilitação do património construído, que é cada vez mais uma realidade nessas paragens.  

A utilização de materiais naturais da região, a adaptação ao clima local, o respeito pela 

arquitetura tradicional, são algumas componentes desta abordagem. 

O objetivo é aproveitar o que já existe para manter a harmonia paisagística e evitar os impactos 

ambientais, que novas construções feitas de raiz teriam certamente. 

É com o objetivo de divulgar esta prática, que o projeto europeu Eco-arco está a desenvolver 

uma série de workshops ou oficinas em várias rotas turísticas e uma delas será a das aldeias do 

Xisto, em Portugal.  

Com uma componente teórica e prática, estes ateliês decorrem a partir de fevereiro em várias 

aldeias e pretendem aproximar especialistas da comunidade local neste incentivo à reabilitação 

sustentável.
284

 

 

Os resultados vão ser muito positivos pois o formando reconhece a mensagem geral e isto 

ajuda à realização das tarefas encomendadas. Pelo contrário, se fossem tarefas exclusivamente 

orais, de «ouve e repete», como costumam ser as tarefas de fonética, os formandos não reconhecem 

todos os fenómenos próprios da língua oral, como são as supressões, reduções, assimilações, etc. 

                                                 
284 Saiba mais em ˂https://aldeiasdoxisto.pt/˃ 
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Os ditados costumam ser exemplo ótimos que nos ilustram estas questões: 

 

Portugal (137 palavras) [Texto próprio] 

Portugal é um país que se situa no extremo sul da Europa. Banhado pelo Oceano Atlântico e 

com um clima temperado, existem, no entanto, diferenças climatéricas entre o Norte e o Sul. 

Portugal é constituído por uma parte continental e por dois arquipélagos: o da Madeira e o dos 

Açores. 

A sua população é de cerca de dez milhões de habitantes e possui zonas geográficas bem 

definidas, quer a nível da paisagem, quer a nível da arquitetura. A zona costeira portuguesa é 

extensa, com praias de areia branca, mas muito ventosas. 

O resto do país contrasta entre o verde das montanhas do norte, com as suas casas de pedra, e 

as planícies do Alentejo, com as típicas casas brancas caiadas. 

A Madeira e os Açores têm identidades próprias, resultantes da sua localização geográfica no 

meio do Atlântico. 

 

O docente, com o propósito de atingir os objetivos assinalados em cada nível, tem várias 

metodologias à sua escolha. Contudo, o ecleticismo parece ser a melhor eleição, sem ficar preso a 

uma técnica, a um método, a uma escola ou a um manual. No caso do PLE na Galiza a análise 

contrastiva, a análise de erros e da interlíngua, o enfoque comunicativo ou por tarefas, etc. todos 

apresentam prós e contras para os docentes ou os alunos. De facto, foi constatado que ainda não 

existe qualquer tipo de método para galegos (mesmo para espanhóis) sobre este aspeto, pelo que é 

preciso mais trabalho de pesquisa teórica e de elaboração de trabalhos didáticos. 

Para o ensino da pronúncia de PLE na Galiza, o docente desenvolve algumas ferramentas 

específicas como a reflexão comparatística entre português e as outras duas línguas conhecidas 

pelos formandos, que se pode alargar em determinados sons a outras línguas, p.ex.: Jordi, George, 

PSG para o som [ʒ]. Estas explicações podem ir além da simples comparação, pois é preciso 

consciencializar os alunos para terem uma boa competência fonética do português, que é preciso 

ultrapassar uma competência rudimentar que permita o desenrascanço. 

É interessante fazer partícipes os formandos sobre as dificuldades que eles já tiveram com o 

inglês, nomeadamente, ao longo de todo o período de formação educativa, pois pode facilitar a 
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tomada de consciência sobre a importância da fonética na aprendizagem de uma LE. Todavia, há 

um tipo de aluno que interpreta que é impossível pronunciar bem e que nunca vão pronunciar bem, 

pelo que o risco de desistência destes estudantes é muito elevado. 

Quais podem ser as crenças que os podem levar a pensar assim? Há uma combinação de vários 

fatores, mas os mais importantes em PLE na Galiza são a proximidade linguística, que faz que 

“chave” (pt) seja pronunciado como “chave” (gz) e a pouca importância dada a uma boa fonética 

quando se atinge uma comunicação mínima. Ora, qual seja o desejo e as capacidades de melhorar 

a competência fonética e a competência oral, do docente e do formando, vai ser importante no 

desenvolvimento e na melhora desta competência.  

Há alunos que sentem que não faz falta melhorar ou falar tão bem para se comunicarem com 

portugueses em situações comunicativas reais. Esta questão é mesmo significativa, pois nunca 

ninguém recebeu “piça” por “piza”, mesmo que se pudesse dar essa terrível (para o docente) 

confusão fonética nunca se vai dar na comunicação real, e mesmo mal pronunciado nunca “casa” 

se vai confundir com “caça”.  

O exagero do professor, ameaçando com tronos e coriscos se alguém pronunciar mal é 

relativizado pelos formandos, especialmente quando já tiveram experiências comunicativas reais 

e, expondo as suas próprias vivências, põem em causa a arquitetura ameaçadora pela falta de uma 

boa pronúncia, mesmo que a pronúncia seja a principal marca identificativa na divisão entre 

línguas, dialetos, idioletos, etc. Por isso, ainda que também tenham os seus inconvenientes, as 

práticas de pares mínimos de oposição intralinguísticos (pt-pt) ou comparativos (pt-gz/es) têm a 

sua produtividade, como também as práticas de imitação, embora com dificuldades para a sua 

interiorização. 

Outra questão que levanta muito debate entre os docentes é que modelo fonético a ensinar, um 

mais próximo à suposta realidade geográfica próxima ou o modelo padrão lisboeta. Como já foi 

analisado em outros capítulos deste trabalho, em PLE há uma presença quase exclusiva deste 

modelo, também na produção oral, na pronúncia e na prosódia. 

Ouvir variantes noutros modelos linguísticos desde o início pode ser positivo, PE, PB, 

pronúncia do norte285, pronúncias de diferentes registos ou com diferenças etárias, é positivo, 

                                                 
285 Como curiosidade lembre-se e trabalhe-se a música dos GNR “A pronúncia do Norte”. 
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especialmente quando o contato linguístico dos aprendentes galegos é muito mais provável com 

falantes do Norte de Portugal, mas sem construir relatos dialetológicos a que os docentes galegos 

são tão caros, pela realidade dialetológica da Galiza e dos métodos de ensino e aprendizagem do 

galego. Isto pode ser muito contraproducente para que o formando assente um modelo fonético 

geral que seja base de estudo e melhoramento para outros níveis de conhecimento. Porque 

sociologicamente em Portugal o modelo linguístico padrão é o modelo lisboeta e todo os outros é 

falar com sotaque, pelo que o objetivo do aprendente de português é procurar o reconhecimento 

pelos falantes dessa língua. 

Os estudantes reparam, regra geral, mais nas dificuldades das consoantes que desconhecem 

([z], [ʒ]) do que no vocalismo, contudo, faz falta tratar também esta área, sobretudo em relação 

com a nasalidade e a abertura ou não das vogais. Assim, é interessante gravar os alunos e que os 

alunos tenham o hábito de se gravarem, algo que hoje é tão vulgar, pois aprender a pronunciar não 

é só fazer coisas novas, como deixar de fazer as que já são feitas, no caso dos galegos, por exemplo: 

 Abrir as vogais onde o português não o faz: “independ[ɛ]ncia”, “c[á]mara” 

“p[ɔ]rco”. 

 Manter a pronúncia da conjunção e: “Maria [ɛ] Pedro”. 

 Pronúncia africada da postalveolar, tão utilizada no galego: “[ʧ]amar”, 

“[ʧ]ave”, “[ʧ]orar”, “[ʧ]over”.  

Por isso é fundamental aprender a ouvir. Embora seja percebido como um método antigo, no 

caso do PLE na Galiza o exercício de leituras coletivas é não só um bom exercício de expressão 

leitora como uma ótima tarefa de expressão oral, porque os formandos vão reparar quantas vezes 

vão ler o que não está escrito: “pastelaria”, “democracia”, “polícia”, etc. E essa observação 

impertinente do professor é de utilidade para o conjunto da turma. 

Uma questão didática complementar é a dificuldade em tratar estes conteúdos afastados de 

uma terminologia especializada e concetualmente abstrata, o que faz com que mesmo alunos 

universitários fiquem desencorajados ou interpretem que a fonética é muito complexa. Por isso, é 

importante consciencializar e trabalhar para que os formandos aprendam que a perceção é anterior 

à produção.  
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Uma das grandes reflexões, queixas, impotências dos formandos é a de estabelecer fronteiras 

entre as palavras que não percebem. A reflexão do estudante seria: “Se consigo ler um texto e 

compreendê-lo sem qualquer dificuldade, por que não consigo perceber o que é dito?”  

Estas dificuldades servem para reflexionar e tornar os alunos conscientes para a importância 

da competência fonética. Pois no contexto galego, é possível comunicar com sucesso, com alta 

competência gramatical, léxica, de conteúdos e, paradoxalmente, o falante nativo interpretar que 

não fala bem pelas deficiências fonéticas. Quer dizer, um falante galego para ser entendido não 

precisa de ter uma boa fonética, mas sim para ter sucesso e reconhecimento entre a comunidade 

linguística portuguesa.  

A fonética forma parte da identidade, por isso os falantes estrangeiros demoram muito tempo 

em compreender estas nuances e consequentemente o modelo ensinado e aprendido deve ser o mais 

neutro possível. Sem reduzir o português ao lisboetês, em PLE o modelo padrão socialmente aceite 

como mais neutro é o modelo culto de Lisboa, por isso se podem viver situações contraditórias 

neste processo, pois os alunos por pura lógica de proximidade geográfica vão ter provavelmente 

mais contato com o modelo linguístico do norte de Portugal, um modelo conservador no fonético 

e, por isso, marcado: 

 Não distinção entre “b” e “v”: boi / vaca. 

 Pronúncia do ditongo [ou]: comprou, outono, outro. 

 Pronúncia do r: carro, rosa. 

 Ditongação: “puortu”.  

 Abertura das vogais: Ana, cama.  

 Mantimento do ditongo [ei]: feira, leite, rei.  

 Mantimento da terminação –om: “melom”, “nom”, “pom” “verom”. 

 Embora muito marginal pronúncia conservadora de “ch”: “[ʧ]amar”. 

Todos estes traços são gerais, mesmo com estatutos sociolinguísticos diversos, há diferenças 

segundo a idade, o espaço urbano ou rural, o nível económico e a formação académica, faz com 

que os estudantes de PLE acabem por utilizar formas marcadas como “lisboetas” no espaço 

geográfico divergente. Contudo, o formador deve apresentar as formas socialmente mais aceites 

pela comunidade linguística atingida, sempre com uma perspetiva aberta e não preconceituosa, 
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tendo em consideração que as aulas são só um impulso para encetar o caminho do utente, que 

segundo a sua biografia linguística percorrerá os seus próprios trilhos. 

Embora as tarefas de pronúncia costumem basear-se não só na lecto-escritura mas em tarefas 

isoladas e palavras soltas, é realmente difícil no contexto galego trabalhar com exercícios sobre a 

perceção oral e a produção oral baseados em intercâmbios linguísticos reais, pois este tipo de 

estudantes vai reparar no conteúdo da mensagem, não na forma. Ou seja, não vão isolar a 

importância de pronunciar à portuguesa “o prato está na mesa”. Por isso, a metodologia dita 

tradicional de tratar especificamente alguns traços parece ter a sua relevância. 

Contudo, é difícil estabelecer com critérios quantificáveis qual é o melhor método para tratar 

sistematicamente a competência fonética. Estas dificuldades na avaliação das nossas metodologias 

também se verifica quando se avalia a competência fonética, nomeadamente por dois fatores 

subjetivos importantes e que têm a sua relevância quando são avaliados a partir dos critérios 

objetivos publicamente estabelecidos. A primeira questão é o critério de proximidade, um estudante 

alemão que fale com um nível x de português é percebido como tendo feito um maior esforço do 

que um estudante galego com esse mesmo nível x. O segundo critério é o estabelecido pelos 

próprios falantes nativos; é habitual que alunos que para o docente tem um nível aquém do exigível 

no nível x, argumentem que em Portugal, que os seus amigos, que o seu namorado, que os seus 

familiares, etc. acham que fala português muito bem. Esta questão do horizonte de expetativas tem 

especial incidência na avaliação, como já foi referido286. 

Quando um galego não percebe como um chinês é incapaz de diferenciar “pelo” de “pero”, o 

professor deve fazer compreender que um português não compreende como o galego não diferencia 

“queixo” de “queijo”, mas também o português dever admitir a surpresa galega pelo lusitano que 

não diferencia “massa” de “maça”.  

São apenas pequenas brincadeiras académicas para compreender que para empregar a língua 

é preciso resistir à tentação de reduzir a língua a palavras ou sons isolados e que não há confusão 

que não se possa ultrapassar. No caso do vocalismo português, para galegofalantes, e sobretudo 

para hispano-falantes, esta é uma questão de grande dificuldade. Porque não reduzir lá e lã a uma 

só vogal? Para que diferenciar é e e? Por isso, a análise contrastiva surge no processo de ensino e 

                                                 
286 Não estão disponíveis trabalhos que analisem a avaliação da competência oral e a ligação à competência 

fonética nos diferentes certificados, provas e instituições relacionados com o PLE: IC, Celpe-Bras, CLM, EOI, etc. 
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aprendizagem de forma espontânea é natural e é útil, evidentemente, sem reduzir as aulas ao 

comparativismo, mas tendo em consideração todas estas dificuldades que vão surgir ao trabalhar a 

competência fonética. 

Difícil estabelecer a relação complexa entre perceção e produção, e como o sentem cada um 

dos alunos. Muitos acabam por admitir diferenças que não sentem. Ex. tarefa “mes[ʒ]mo”. Existem 

estudos ao respeito? Também há formandos que percebem um som diferente mas sistematizam mal 

o fenómeno ou, simplesmente, não conseguem reproduzi-lo. O r para os galegos o [x] para os 

portugueses, por exemplo. 

Os estudos sobre a aquisição de uma LE, no caso do PLNM de especial interesse a obra 

coordenada pelas professoras Bizarro, Moreira e Flores (2013), e em especial na aquisição da 

competência oral (Almeida Filho, 2002; Sousa, 2007; Pinto, 2007, 2010b) todos partilham várias 

conclusões:  

1. Influência da estrutura fonética da L1 na perceção de PLE –no caso galego com 

referência a três modelos linguísticos muito próximos, português, galego, 

espanhol– são determinados pelo grau de dificuldade de PLE segundo as 

realizações da L1 –poucos no caso galego, quando comparado com outros 

espaços de aprendizagem;  

2. Presença de outros agentes que intervêm na perceção de PLE –nomeadamente 

a idade, a formação, a capacidade auditiva, etc.  

3. No caso galego a proximidade linguística acaba por ser o fator determinante.  

A estes três fatores gerais há que acrescentar a situação especial na Galiza, onde o galego 

exerce de estádio ponte, mesmo para os falantes que não utilizam esta língua de forma habitual. 

Consequentemente, há uma transferência do português para o galego, quase geral no som [ʒ] que 

para passa [ʃ].  Este processo de procurar sons equivalentes faz com que as possibilidades de 

melhora fonética se travem, sem que a competência comunicativa fique limitada. O já referido 

direito à preguiça (vid. Cap. 6.4 e cap. 8.5) faz com que o máximo benefício se possa obter com o 

mínimo esforço. 

Em todo o caso, não é possível perder a perspetiva de que o trabalho desenvolvido é em 

contexto de sala de aula onde, mesmo com uma metodologia comunicativa, o grau de precisão é 

maior. No contexto comunicativo real, variantes como a velocidade, a precisão, a prosódia, a 
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necessidade comunicativa, o contexto, o registo formal ou informal, a intencionalidade, etc. fazem 

que a competência comunicativa seja só o resultado do trabalho desenvolvido nas aulas, e não só. 
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Quadro 58: Fonemas do PE que não existem nem no galego nem no espanhol 

Fonema PE Grafia Exemplo 

[ɐ] <a>, <e> daí, lenha 

[ĩ] <im>, <ím ,  <in>, <ín> sim, ímpeto, sinta, índice 

[e͂] <em>, <êm>,  <em>, <ên> embaixo, têmpera, sente, aderência 

[ɐ͂] <ã>, <am>, <âm>, <na>,  <ân> irmã, ambição, âmbar, banda, âncora 

[ɐ͂j] <em>, <ém>, <êm> sem, também, têm 

[ɐ͂w̃] <am>, <ão> cantam, irmão 

[õ] <õ>, <om>, <on> pões, pombal, ponta 

[ũ] <um>, <úm>
287

,  <um> comum, úmbrico, undécimo 

[ʒ] <g + e, i>, <j>, <s> gente, girafa, já, mesmo 

[ʀ]  <r>, <rr> rosa, perro 

[ʎ] <lh> palha 

[s]  <ç>, <s>, <ss>, <x> caça, sapato, passar, sintaxe 

[z]  <s>, <x>, <z> casa, exame, fazer 

[v]  <v> viver 

                                                 
287 Quando seguido de vogal [u], p. ex. úmero. 
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No jogo de identificações das línguas e dos falares –o falante como linguista–, o brasileiro 

identifica o português como um falante que come as vogais, pelo contrário, o português identifica 

a maneira de falar do brasileiro como mais lenta, onde é possível a identificação das vogais. Para 

os galegos, repare-se no quadro, e também para hispanofalantes há uma identificação da língua 

portuguesa como nasal, onde é difícil identificar (banco, câmara, contêm, nem, tem, têm, vem, vêm, 

veem, etc.), distinguir (mais / mães; pau / pão; etc.) ou não confundir (lenha / *lanha; penha / 

*panha
288

; etc.). 

Já nos sons consonânticos as duas tendências fortes são:  

a) Não identificar ou não realizar o som;  

b) Realizar o som como em galego ou espanhol, especialmente na leitura;  

c) Transformar o som, especialmente [ʒ] → [ʝ]; [v] → [f];  

d) Caso à parte é a variabilidade do som [ʀ], que pode ser bem pronunciado, 

segundo os modelos de referência dos manuais de PLE, mas que sofre às vezes 

uma extensão para contextos de coda silábica, pronunciando à brasileira
289

, 

onde não é pronunciado no padrão PE, p. ex. po[x]ta. 

 

Quadro 59: Fonemas do PE que existem em galego mas não em espanhol  

Fonema PE Grafia Exemplo 

[ɛ]  <e> pé 

[ɔ] <o>  avó 

[ʃ]  <ch>, <s>, <x>, <z> chamar, mês, caixa, vez  

 

É preciso constatar que a cada vez menos galegofalantes conseguem fazer ou fazem estes sons 

na língua oral, pelo que estes traços diferenciais do galego face ao espanhol tendem a ser 

neutralizados noutros sons comuns com o espanhol, num processo geral de castelhanização da 

língua galega: [ɛ] → [e], p. ex.: pé → p[ɛ] → p[e]; [ɔ] → [o], p. ex.: pó → p[ɔ] → p[o]; [ʃ] → [s], 

                                                 
288 Esta pronúncia, sendo lisboeta, pode ter uma marca regional, embora seja a pronúncia de referência no 

Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa e dos principais manuais de PLE. 
289 ˂https://www.youtube.com/watch?v=AEwH-

1CPTZM&list=PLlmnl1yYNyLlaP7eQRrKUKryuMbHHKFZV&index=18&t=0s˃ 
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p. ex.: Xavier → [ʃ]avier → [s]avier. 

 

Quadro 60: Fonemas do PE que existem em espanhol mas não em galego  

Fonema PE Grafia Exemplo 

[x]
290

 <r>, <rr> rosa, carro 

 

Contudo, em galego também é possível ouvir o som [x] em uma das realizações da gheada: 

“gato” [h]ato ou [x]ato. Para além do facto de que o som [x] é presente diretamente em muitas 

palavras dos falares populares galegos (José, Josefa, Jorge, Julia, Juan, ejemplo, gigante, jinete, 

jirafa, joder, jota, etc.), pelo que não se pode dizer que seja um som desconhecido, embora seja 

considerado incorreto. 

É evidente que o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira deve estar 

sempre ligada às necessidades dos alunos, por exemplo, para um estudante que precise formação 

específica em PB, ser-lhe-á de interesse um quadro comparatístico entre o PE e o PB, ou focalizar 

de forma específica as comparações entre o seu modelo de língua e o padrão de referência, 

aproveitando qualquer conhecimento passivo ou ativo que possa ter (sesseio, abertura das vogais, 

comparação com outros sons noutras línguas, etc.).  

Por isso, a competência oral tem grande importância para este tipo de formandos, proficientes 

já em galego e espanhol, porque querem conseguir um nível alto de expressão oral, com o que 

possam interagir rapidamente e com garantias em contextos comunicacionais complexos, como é 

o âmbito académico ou profissional. 

 

7.1.2 Expressão oral e compreensão leitora 

 

Os formandos galegos possuem um alto desenvolvimento no conhecido como top-down 

process ou processo descendente: 

 

Proceso de comprensión da linguaxe no que o falante emprega os seus coñecementos xerais do mundo, 

                                                 
290 Em falares populares urbanos da área lisboeta. Uma das pronúncias do erre no Brasil. 
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expectativas e experiencia anterior, así como os guións e esquemas previos para interpretar e comprender un 

enunciado lingüístico ou unha secuencia de sucesos determinados nun contexto específico (Palacios Martínez 

2009: 250-251). 

 

Com já foi referido, uma das dificuldades específicas no desenvolvimento da expressão oral 

da língua portuguesa na Galiza está ligada à sensação de facilidade. Isto provoca que os alunos não 

sintam a necessidade de melhorarem o nível da sua capacidade oral e a qualidade da pronúncia. 

Ligado a esta sensação de facilidade está superar as tendências –lógicas– de aplicar as normas da 

lecto-escrita das suas respectivas línguas ao processo de aprendizagem da língua portuguesa. Ou 

seja, o docente deve antecipar-se à problemática que se vai suscitar no formando quando aprende 

novas regras de expressão para as mesmas grafias que já emprega nas outras línguas. 

É possível pensar que esta questão fica de fora da competência oral, mas pela formação e pelos 

hábitos de estudo dos estudantes, geralmente em todos os formandos adultos, eventualmente, com 

exceção dos adultos com dificuldades ou problemas de alfabetização, o processo de ensino e 

aprendizagem de PLE no contexto das aulas está muito baseado na relação expressão oral – 

compreensão escrita. Assim, uma das principais dificuldades dos alunos galegos é conseguirem 

adaptar-se a novas regras de leitura e expressão oral, para além do que já fazem com o galego e o 

espanhol. Neste sentido, a forte castelhanização linguística do galego e o padrão ortográfico 

castelhanizante do galego oficial (cf. Cap. 3) fazem com que as dificuldades dos formandos no 

processo de aprendizagem das regras da lecto-escrita da língua portuguesa sejam muito 

semelhantes entre galegos e outros alunos do Estado espanhol.  

 

7.1.3 Expressão oral. Reconhecimento e pronúncia 

 

Acompanhando o trabalho realizado por Palacios Martínez (2002) para as principais 

dificuldades na pronúncia dos estudantes galegos que estudam inglês, a continuação vai ser 

elaborado um breve repertório das principais dificuldades com que se devem defrontar os 

formandos, no processo de aprendizagem, e o docente, no processo de ensino e avaliação de PLE, 

com independência de falarem galego ou espanhol como língua principal, pois as dificuldades são 

geralmente as mesmas, e não se aprecia qualquer tipo de diferenciação destacável segundo a língua 
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materna do formando. 

A expressão oral é um dos principais objetivos no estudo de uma L2 ou LE. No caso dos 

galegos e dos hispanófonos em geral, a simples interação não costuma apresentar grandes 

dificuldades, pelo que para além da comunicação faz falta aperfeiçoar outras competências e 

aptidões, algumas linguísticas –como a pronúncia, o sotaque, a melodia ou a prosódia– outras 

culturais e pragmáticas (Conselho da Europa, 2001: Cap. 5).  

 

7.1.3.1 Sistema vocálico 

 

O sistema vocálico da língua espanhola é muito mais reduzido do que o da língua portuguesa: 

menor número de vogais tónicas, ausência de nasalidade e eliminação de traços distintivos entre 

vogais abertas e fechadas, nomeadamente a, e e o. 

Mas, pela proximidade linguística, as dificuldades no âmbito da expressão oral costumam ser 

menores quando comparadas com as referidas à compreensão oral. De facto, é habitual que palavras 

transparentes no seu significado não se compreendam ou possam ser mal interpretadas. Porém, 

agora não vão ser referenciadas essas problemáticas próprias da compreensão oral e da falta de 

hábito em ouvir a língua portuguesa pelos formandos galegos e espanhóis. Ora bem, é preciso 

referenciar brevemente algumas questões que são próprias da competência da expressão oral e que 

também estão em relação com as diferentes realidades diatópicas e diastráticas da língua 

portuguesa, quer no padrão europeu, quer no padrão brasileiro. 

1. Monotongação do ditongo ou [o]. Ex. outro / sou.  

Nos principais dicionários de referência da língua portuguesa, por exemplo o 

Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, a pronúncia recomendada é a 

da monotongação sistemática deste ditongo em [o]. Esta é a única pronúncia 

registada nos manuais didáticos de PLE, o que contrasta com a realidade 

linguística portuguesa mais próxima à Galiza, onde não se produz este 

fenómeno ou não é tão sistemático. Também é habitual a transferência de traços 

do galego que se exprimem em português, pois nas falas galegas o ditongo ou 

é sistematicamente pronunciado como [ow]. 

Já na língua culta brasileira e nos métodos de PLE produzidos no Brasil há uma 
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tendência geral a manter a pronúncia culta deste ditongo, o que pode causar 

alguma confusão intralinguística e criar alguma dúvida ou insegurança quando 

os formandos sistematizam os seus conhecimentos. 

2. Distribuição ditongo ou [o] / oi [oj]. Ex. ouro / oiro.  

Na língua portuguesa é relativamente frequente esta dualidade, quer em 

contextos linguísticos cultos ou populares. Há algumas palavras consolidadas 

com o ditongo oi (dois, coisa), mas é frequente esta convivência das duas 

formas (loiça / louça, oiço / ouço, toiro / touro). Isto causa algumas confusões 

nos estudantes, que até podem chegar à sistematização do fenómeno, afastado 

da realidade linguística mais próxima dos formandos, ou seja, das formas com 

o ditongo ou: *oitro, *oitono, *oitorgar, embora o mais habitual seja a 

reprodução oral dos ditongos segundo a forma galega e sem monotongação: 

cousa, dous, louça, ouço, touro, etc.   

3. Ditongo ei [ɐj]. Ex. leite / feira. 

Embora na própria língua portuguesa a realização do ditongo [ej] como [ɐj] não 

seja geral e esteja restrita a uma área do território linguístico relativamente 

reduzido, nos manuais de PLE, nos dicionários de referência ou nas obras de 

ajuda para a expressão oral e pronúncia de PLE é quase geral a recomendação 

de pronunciar o ditongo ei como [ɐj] em palavras como leira, leite ou leitora.  

Já no PB este ditongo fica reduzido com frequência a [e], coisa que choca muito 

aos alunos: “quarta-fera”. 

4. Dificuldades na formação e na pronúncia dos ditongos nasais. Ex.: irmão / mãos 

/ cães / leões. 

O ditongo nasal tem um impacto especial na formação do plural: cristãos, 

catalães, camiões, e na sua diferença com os ditongos orais: pães / pais, mães / 

mais. 

Mas é especialmente confuso para os estudantes nas formas verbais: andamos, 

andámos, comeram, comerão, fossem, pode, pôde, tem, têm, tiveram, tiverem, 

etc., com uma tendência à transferência linguística do galego ou do espanhol, 

pronunciando como consoantes nasais velares ou alveolares o que em português 
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é realizado com um ditongo nasal. 

5. Conjunção copulativa e como [Ɛ].  

Na língua galega a conjunção coordenativa e é pronunciada como um é aberto 

e não como [i], pelo que a transferência nos formandos galegos é sistemática. 

Uma fossilização muito frequente, mesmo em utentes muito proficientes. 

6. Plural metafónico. Ex. [o]lho – [ɔ]lhos. 

Formação do plural em alguns nomes e adjetivos masculinos com alteração de 

timbre na vogal tónica, [o] no singular, [ɔ] no plural. P. ex.: aposto – apostos, 

almoço – almoços, caroço – caroços, choco – chocos, corcovo – corcovos, 

corno – cornos, despojo – despojos, desporto – desportos, destroço – destroços, 

esforço – esforços, fogo – fogos, forno – fornos, fosso – fossos, grosso – 

grossos, imposto – impostos, porco – porcos, porto – portos, tijolo – tijolos, 

jogo – jogos, miolo – miolos, morto – mortos, novo – novos, olho – olhos, osso 

– ossos, ovo – ovos, poço – poços, porco – porcos, posto – postos, povo – povos, 

reforço – reforços, socorro – socorros, tijolo – tijolos, torto – tortos, troco – 

trocos, troço – troços, etc.  

Para os alunos galegos esta questão verifica-se complexa, pois no próprio 

galego existem diferentes possibilidades: em alguns casos a vogal tónica é [o] 

p. ex. porto, noutros casos é [ɔ] p. ex. porco, e podem existir formas com [o] ou 

[ɔ] segundo as áreas dialectais ou a idade dos falantes, p. ex. fogo, pobo. 

Por outro lado, em português há algumas palavras que mantêm a vogal tónica, 

[o] no singular e [o] no plural, p. ex. aborto, adorno, ferrolho, horto, molho, 

suborno, etc. embora seja frequente que os falantes também sigam o sistema do 

plural metafónico nestes casos. 

7. Abertura do [o] no feminino singular ou plural de alguns nomes e adjetivos. P. 

ex. disposto – disposta(s), grosso – grossa(s), porco – porca(s). 

8. Diferenciação de palavras homógrafas pela diferença na vogal tónica: avô / avó; 

dançamos / dançámos; molho / molho; pê / pé; pôde / pode, etc. 

 

No que diz respeito a estas dificuldades características da expressão oral e da pronúncia, seria 
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necessária uma análise mais intensa sobre que modelo de português ensinar e sobre as necessidades 

dos formandos em se sentir reconhecidos como utentes autónomos da língua portuguesa segundo 

o território, o âmbito e as necessidades onde vai desenvolver as suas competências comunicativas. 

Falar à lisboeta numa empresa portuguesa de Valença ou utilizar no Algarve um forte sotaque 

nortenho pode ser visto com naturalidade ou pode supor algum entrave no desenvolvimento 

comunicativo? 

 

7.1.3.2 Sistema consonântico 

 

No sistema consonântico de PLE para galegófonos, é necessário ter em consideração: 

1. Pronúncia de [z] ou [ʃ] como em espanhol ou galego [Ѳ]. Ex. quinze / dez.  

É, regra geral, o som que maiores dificuldades apresenta, mesmo porque os 

alunos não acabam de perceber a necessidade comunicativa de pronunciar este 

som, mesmo onde a ausência ou confusão dessa distinção possa causar algum 

ruído na comunicação: casa / caça
291

. 

2. Dificuldades na diferenciação fonológica entre [s]-[z]. Ex. pressa / presa.  

Este é uma característica do português que tem muita transcendência em várias 

competências dos formandos. Quer no galego, quer no espanhol, a distinção 

entre [s]-[z] não é pertinente, ficando neutralizados os traços distintivos em [s]. 

Isto faz com que os alunos tenham inúmeras dificuldades em compreender 

auditivamente a diferença, não as pronunciem e, ao mesmo tempo, esta 

fossilização seja transferida às dificuldades na escrita e na leitura. 

3. Pronúncia de [ʒ] como [x]. Ex. Já, já. 

É um fenómeno com especial incidência em palavras homógrafas com o 

espanhol: gente, Jorge, José. Uma variante desta dificuldade é a pronúncia deste 

som do português como [ʝ]. 

Em falantes pouco proficientes em galego ou falantes que apenas falem 

                                                 
291 Mesmo que no galego existam zonas onde o [Ѳ] é pronunciado [s], fenómeno conhecido como sesseio, os 

estudantes utilizam sem dificuldades o som [Ѳ]. 
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espanhol o som [ʃ] pode ser deficitariamente pronunciado, reproduzindo o 

estudante o som [s]
292

:  [s]ente,  [s]or[s]e ou [s]o[s]é, embora os galegos 

costumem pronunciar como surdo este som [ʃ]: xente, Xorxe, Xosé, como se faz 

no galego. 

4. Convergência fonológica entre [ʃ]-[ʒ]. Ex. Queijo = queixo 

Ligado com o ponto anterior, os formandos galegos têm dificuldades em 

interiorizar a importância de fazer a diferença fonológica entre [ʃ]-[ʒ]: queixo / 

queijo. Um traço distintivo entre sonora e surda que não existe no galego e que 

normalmente não representa confusões comunicativas, pelo que é difícil incutir 

nos alunos a necessidade de realizarem esta distinção. 

5. Pronúncia [m] para as consoantes nasais finais. Ex. Cem / armazém / homem. 

Os alunos galegos e espanhóis têm uma tendência em transferirem as regras da 

lecto-escrita espanhola ao pronunicarem como [m] aquelas palavras que na 

escrita do português terminam na grafia –m em situação final de palavra: co[m], 

ne[m], se[m], si[m] e não com as vogais nasais próprias das palavras: com [kˈõ], 

nem [nˈɐ̃ȷ]̃, sem [sˈɐ̃ȷ]̃, sim [sˈĩ].  

Na expressão oral sem mediação da escrita, estas vogais nasalizadas do 

português são pronunciadas com n velar [ŋ] nos galegófonos e com n alveolar 

[n] nos castelhanófonos. Esta situação, por exemplo, causa alguma confusão na 

expressão oral dos galegos com os tempos verbais do pretérito perfeito simples 

do indicativo e do futuro simples: comeram / comerão, embora as maiores 

dificuldades sejam registadas na compreensão oral. 

6. Mantimento da pronúncia [ʧ]. Ex. Chave / chover / chiado. 

É muito habitual entre os formandos galegos, mesmo com maiores fossilizações 

do que em falantes hispanófonos não galegos, e é compreensível, porque 

palavras como chamar, chave, cheiro ou chover, formam parte do galego e não 

apresentam qualquer problema de compreensão para o formando. Isto faz com 

                                                 
292 Fenómeno dialetológico no próprio galego, especialmente na região de Vigo: bai[s]o por bai[ʃ]o; cai[s]a por 

cai[ʃ]xa; pei[s]e por pei[ʃ]e. É também um fenómeno muito frequente em falantes urbanos de espanhol quando falam 
galego ou neofalantes do galego: An[s]o por An[ʃ]o; [s]oel por [ʃ]oel; etc. 
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que a dificuldade que o galego sente em chamar à mesma coisa com uma outra 

pronúncia seja equiparável à que possa sentir um português em pronunciar à 

brasileira a palavra cidade, dia ou Dilma ou com a pronúncia à portuguesa por 

parte de um brasileiro destas mesmas palavras. 

7. Pronúncia do R. Ex. Caro / carro / partir. 

As diferentes realizações fonológicas e fonéticas do erre mereceriam um 

capítulo à parte, pelas numerosas variações diastráticas, diafásicas, diatópicas e 

diacrónicas.  

Como assinala o professor Iriarte Sanromán (2007b): “Estou convencido de que 

esta livre variação na articulação do “r” é responsável pelos muitos casos de 

dificuldades articulatórias com o “r” no português europeu”. Contudo, agora só 

vão ser apresentadas algumas dificuldades que os formandos galegos, falantes 

de galego ou espanhol, sentem na diferença entre o erre apical e o erre uvular 

[r]-[R]: rosa / rosa.  

Quer dizer, entre a vibrante múltipla apicoalveolar, própria do galego, do 

espanhol e também existente em português, mas não considerada padrão, e a 

vibrante múltipla uvular, hoje muito frequente no português urbano, no modelo 

culto e presente em exclusiva em todos os manuais e materiais de PLE.  

São vários os motivos que levam os formandos a errarem na pronúncia e na 

expressão oral, em geral, por causa deste som, sobretudo pela transferência do 

som uvular a todos os contextos onde existe o erre. Os aprendentes percebem 

que o som apical do erre não é padrão, mas regularizam o som uvular a todos 

os contextos: chama[R], do[R]mi[R], enga[R]afa[R], pa[R]ti[R], po[R]ta, o 

que provoca que os sons do erre acabem por ser pronunciados como [x], 

especialmente na leitura. Isto causa dificuldades na expressão oral, na 

compreensão e acaba por reduzir a capacidade comunicativa do aluno. Contudo, 

o mais frequente é que os formandos mantenham a pronúncia apicoalveolar ou 

pronunciem o erre uvular. 

A complexidade deste fenómeno ainda se acrescenta quando o formando tem 

como referência o PB e as diferentes realizações que existem do erre no espaço 
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brasileiro. 

8. Diferença fonológica entre [v]-[b]: vaca / boi.  

Um traço distintivo que não existe nem no galego nem no espanhol e que 

também não se regista nos falares nortenhos do português. Os alunos não fazem 

a diferença entre ambos os sons ou exageram a pronúncia, sobretudo em posição 

inicial, anulando a diferença que existe entre [v]-[f] vaca / faca: cortei com uma 

faca a carne de faca. 

 

É importante pôr em destaque que, segundo a opinião dos docentes e dos falantes de português 

como língua materna, seria possível estabelecer uma ordem diferente segundo sensibilidades ou 

introduzir outros fenómenos, mas em regra geral os aqui apresentados têm uma presença geral no 

processo de ensino, aprendizagem e avaliação de PLE para galegos, com independência da língua 

que falem. 

 

7.2 COMPETÊNCIA LEITORA 

 

Poderia parecer que para o estudante galego a competência leitora não precisaria de ser 

trabalhada. Seria simplesmente aplicar de forma natural os conhecimentos do galego e espanhol à 

leitura do português. Esta perceção é compartilhada, embora em graus e explicações do fenómeno 

diferentes, por docentes e alunos, e demonstra-se pela pouca presença de tarefas de compreensão 

do texto em exames e tarefas docentes. 

Sem percorrer profusamente os trabalhos teóricos sobre a diferença entre aprender a ler e 

aprender a compreender, é preciso reavaliar o parágrafo introdutório a esta secção, porque supõe 

que a competência leitora não é necessária no âmbito das línguas maternas, o que é absolutamente 

falso. Esta confusão, faz com que se oferte a língua portuguesa como uma língua compreensível à 

leitura sem esforço, sobretudo através da leitura de literatura, e que se trate pouco a compreensão 

relacionada com outras competências ou mesmo não se tratem.  

Por outro lado, nesta questão há uma maior distância entre o docente e o aluno sobre o que é 

necessário ensinar e avaliar. Supor que não é preciso abordar a competência leitora porque se intui 

que é evidente o que o texto diz, faz com que se possam negligenciar as leituras em grupo, as 
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leituras individuais, o trabalho de compreensão do texto, em definitivo, aprender a compreender. 

Por isso, não é possível reduzir a competência leitora a leituras individuais em casa e avaliar a 

compreensão leitora só através da análise gramatical ou do léxico desconhecido. 

É também frequente apresentar a competência leitora como uma tarefa realizada através de 

leituras obrigatórias avaliadas em trabalhos escritos. Quer dizer, uma competência –a competência 

leitora– é determinada através de outra –a competência escrita– o que não ajuda a valorizar a 

importância da competência leitora como capacidade comunicativa. Este tipo de abordagem resta 

à competência leitora qualquer tipo de desenvolvimento ou evolução ao longo do tempo e do 

processo de aprendizagem, pelo que o desenvolvimento de estratégias comunicativas e culturais 

complementares é muito restrito. De facto, em clubes de leitura na Galiza dispõem a leitura aberta 

de obras em português sem necessidade de conhecimentos linguísticos prévios, o que demonstra 

que a leitura de obras literárias é uma ferramenta para conhecimentos vários, mas também costuma 

ser um fim em si próprio e, no caso galego, limitado para o desenvolvimento comunicativo. 

Diferente é encarar a competência leitora de uma maneira global e não especificamente 

literária, neste aspeto o formando galego tem grandes vantagens em relação a outros estudantes. 

Assim, as crianças poderiam ter contato com leituras em português a partir dos níveis mais básicos 

e ao mesmo tempo que começa o processo de aprendizagem de lecto-escrita em galego e espanhol. 

Isto, com independência do posterior percurso académico, faria os estudantes galegos terem uma 

visão cultural, uma perspetiva pessoal e intelectual muito mais alargada. Pois se no capítulo da 

glotopolítica (vid. Cap. 2) foi tratada a complexidade dos entornos linguísticos, também é 

compreensível que se tire proveito individual e coletivo dessa complexidade. 

Algo que sempre aperta e preocupa os docentes é atingir as metas curriculares e normalmente 

a competência leitora fica como uma tarefa para fora da aula, para as já referidas leituras 

obrigatórias ou para o trabalho que supostamente vão fazer os formandos fora das aulas porque, 

para muitos docentes, os formandos devem sentir-se tão atraídos pela cultura portuguesa como os 

professores se sentem, isto leva a vários equívocos e desassistências. A nossa proposta vai mais na 

linha de ligar várias competências para fazer da competência leitora algo mais do que ler 

calhamaços. 

Por isso, embora não seja este o tema central desta tese de doutoramento, é preciso estabelecer 

a relação entre a competência leitora e as outras competências, pois reduzir a leitura à literatura é 
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contraproducente. Em primeiro lugar, porque se o formando não lê, ou não se sente atraído pela 

literatura, na sua própria língua materna, dificilmente vai encontrar esse prazer numa outra língua, 

que está a estudar pelos mais diversos motivos, mas não por conhecer a literatura lusófona, que, 

aliás, pode conhecer sem necessidade de conhecer a língua do ponto de vista comunicativo, como 

já foi referido com antecedência. 

É preciso procurar novos rumos para a competência leitora em PLE, como já é tendência 

noutras línguas estrangeiras com larga tradição, nomeadamente inglês e espanhol. Segundo esta 

perspetiva existem várias tendências fortes: 

 

1. Interpretar a competência leitora no ensino de PLE baseado na literatura, 

especialmente segundo o cânone, necessidades e gostos dos portugueses e / ou 

brasileiros. Consequentemente, levar a competência leitora para o trabalho em 

casa através de leituras obrigatórias de literatura e comprovação da leitura com 

trabalhos escritos. 

2. Tendência geral para eliminar a literatura das aulas de PLE. 

 

Então, neste sistema de aprendizagem, que pode significar a literatura para os estudantes de 

PLE dentro da competência leitora? A questão sobre o papel da literatura em PLE deve também 

pôr-se em relação com a perceção dos formandos sobre o papel da literatura na sociedade em geral. 

O docente deve abordar a competência leitora procurando outras leituras, em formato papel ou 

noutros, porque o discurso essencialista sobre a transcendentalidade da literatura, dos grandes 

vultos e das obras essenciais, é um discurso que não chega às pessoas que já trazem consigo a ideia 

de que a literatura “não serve para nada” ou “a literatura é aborrecida”.  

Por isso, é preciso seduzir os alunos sem falar “dela”, da literatura, pois a historiografia literária 

lembra-lhes cadeiras obrigatórias. Também está em franco retrocesso a utilização da literatura nas 

aulas como legitimadora da importância de uma língua, neste caso da portuguesa, através de 

prémios Nobel, textos fundacionais, ou supostamente imprescindíveis ou que servem para acordar 

e transformar a sociedade. Ensinar língua portuguesa com Os Lusíadas não é, de facto, o melhor 

sistema de aprender português, e hoje outros recursos transformadores também são lidos como, por 

exemplo, as redes sociais. 
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Por esse motivo, a perspetiva da literatura e, por extensão do texto escrito, como lazer, como 

divertimento, como veículo para passar um momento agradável, para aprender sem saber que se 

aprende, é um mecanismo que deve ser central na competência leitora. Por isso a importância de 

alargar repertórios nos géneros textuais, especialmente com estudantes adultos, para que possa a 

competência leitora às pessoas que gostam de literatura, mas também aos que nunca leem nem 

literatura nem qualquer outra coisa, e procurando textos diversificados se possa acordar o interesse 

no jardineiro, na médica ou no bombeiro.  

É assumido que esta proposta pode significar que o docente não se sinta à vontade ao tratar 

textos sobre croché, cozinha, ciclismo ou náutica, mas o objetivo é que os formandos melhorem a 

competência leitora através dos temas que lhes são do seu interesse. Porque a noção de ler por 

prazer, como lazer, para passar um momento agradável não deveria ser incompatível com a 

seriedade própria de um curso formal.  

Uma outra possibilidade para tratar a competência leitora e a literatura pode ser relacionar a 

presença da literatura com as necessidades e objetivos dos formandos, por exemplo, a partir de 

textos literários ou de literatura popular musicados. Dentro deste grupo, no contexto de PLE na 

Galiza, poderiam ser estabelecidas várias categorias: 

  

1- Textos galegos musicados por cantores portugueses: 

 “Canção da imigração”, versões de Adriano Correia, Isabel Silvestre; Frei 

Hermano da Câmara.  

 “Poemas a Rosalia”, de Amélia Muge.  

 “Cantos na maré”, de Uxía e Chico César.  

 “As sete mulheres do Minho”, de José Afonso.  

2- Textos lusófonos musicados por cantores galegos:  

 José Afonso é um dos músicos com mais versões. 

 Narf e as suas conexões com Moçambique e Guiné Bissau. 

 Uxía e as suas colaborações com muitos músicos lusófonos. 

 Sérgio Tannus, “Brasilego”.  

 Ugia Pedreira e Fred Martins, “Acrobata”.  

 Projeto “Cantos na Maré”.  
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3- Textos de literatura popular com diferentes versões musicadas: português, 

português do Brasil, galego, espanhol, etc. 

 “A caminho de Viseu”.  

 “A ciranda”.  

 “A cirigonça”.  

 “A gironda”.  

 “A minha machadinha”.  

 “A saia da Carolina”.  

 “Baião”.  

 “O maçarico”.  

 “O nome dos dedos”.  

 “O pezinho”.  

 “O pingacho”.  

 “Olha-me Miguel”.  

4- Textos literários lusófonos musicados: 

 “Epígrafe para a arte de furtar”, Jorge de Sena – José Afonso. 

 “Verdes são os campos”, Luís de Camões – José Afonso. 

 “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, Luís de Camões – José 

Mário Branco. 

 “Nevoeiro”, Fernando Pessoa – Amélia Muge. 

 “Passagem a limpo”, Mário Cesariny – A Naifa.  

5- Textos musicais que introduzam questões literárias ou culturais. 

 “Canções de Abril”, VV.AA.  

 “El-Rei D. Sebastião”, José Cid. 

 “Grândola Vila Morena”, Zeca Afonso. 

 “Hino de Portugal”, Henrique Lopes de Mendonça. 

 “Faroeste caboclo”, Legião Urbana. [Literatura de cordel]. 

 

Para concluir, e como já foi referido, não se estabelece um repertório de possibilidades 

didáticas que sejam alternativa à leitura clássica de obras literárias canônicas, mas não é atraente 
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reduzir a competência leitora à leitura de literatura e consequente comprovação de leitura, 

geralmente escrita. Por isso, no caso galego poderiam ser aproveitadas experiências em contextos 

similares, como poder ser o âmbito educativo catalão adaptado à realidade do PLE na Galiza: 

 

El papel del profesor, en este esquema, consistirá en diseñar o favorecer situaciones diversificadas de 

enseñanza y aprendizaje en las diferentes lenguas del currículo. Utilizará diferentes tipologías de texto con la 

finalidad de que el lector consiga su objetivo lector, amplíe sus expectativas hacia horizontes más ambiciosos y 

consolide fórmulas de autonomía personal cada vez más eficientes: que aprenda, que quiera seguir aprendiendo 

y que pueda aprender mejor cada día, en todas las lenguas que va incorporando a su experiencia personal (Lorenzo 

Garcés, 2013: 300). 

 

E isto, no caso da competência leitora de PLE na Galiza, é especialmente produtivo, porque 

não seria preciso atender ou sujeitar-se a conhecimentos escritos segundo o nível de competência: 

 

La incorporación de textos en diferentes lenguas proporciona la oportunidad de descubrir otras culturas, 

otras formas de entender el mundo que favorecen experiencias de intercomprensión y promueven el 

reconocimiento de la diversidad humana (Lorenzo Garcés, 2013: 300). 

 

Mesmo pode aperfeiçoar a competência leitora nas diversas línguas de conhecimento: 

 

Enseñar a leer y enseñar a comprender un texto pueden ser fases diferenciadas en las que se apliquen 

estrategias didácticas distintas, pero en ambos casos se requiere cierto control del contexto, dominio del material 

y de sus posibilidades educativas, despliegue de estímulos positivos para lograr la motivación del alumno 

protagonista, y acción estratégica planificada para optimizar el proceso lector, sea cual sea la situación de 

enseñanza y aprendizaje. Aprender a leer y aprender a comprender en diversas lenguas son también procesos que 

pueden tener estrategias interlingüísticas transferibles. La transferencia de estrategias lectoras entre las diferentes 

lenguas utilizadas en el aula, según el momento escolar, será tanto una experiencia de aprendizaje individual 

(descubrir analogías y diferencias) como un proceso colectivo de identificación explícita (identificar normas y 

errores interlingüísticos de uso común), que el profesor debe poner en evidencia ante el grupo de alumnos para 

facilitar su proceso de aprender a aprender (Lorenzo Garcés, 2013: 300). 

 

Com essa ideia, há que sobre-entender que a leitura plurilingue em âmbito académico na Galiza 

é habitual, para além das diferentes estratégias de aprendizagem e comunicação segundo os níveis, 
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contextos e línguas. Por isso, o caso do português na Galiza deveria ultrapassar os textos com 

objetivos simbólicos (identidade nacional, autores imperdíveis, etc.) ou simplesmente linguísticos 

(léxico, gramática, etc.) para se centrar em ensinar a ler numa outra língua que transmite uma outra 

cultura.  

Assim, procurar textos em diferentes formatos sobre realidades que já conhecem os formandos 

(lazer, notícias, redes sociais, etc.) mas com uma outra perspetiva pode ser –e de facto é– uma 

tarefa muito interessante. Na nossa atual sociedade a leitura é presente em géneros textuais e 

formatos muito diversificados, e ainda há tarefas apresentadas em materiais didáticos como orais 

são na verdade lidas e / ou escritas: relações em rede, mundo académico, laboral, entrevistas, lazer, 

relações humanas, procurar apartamento, apresentar queixas, obter informações, dar indicações, 

etc.  

Consequentemente, é mais importante o desenvolvimento de um leitor autónomo com 

capacidade reflexiva da competência leitora com textos próprios de diversas áreas do conhecimento 

do que um leitor com um repertório de leituras limitadas ao contexto académico ou à literatura. 

Nesse ambiente de aula, o protagonismo deve ser para a leitura coletiva e cooperativa em 

substituição da leitura individual, em silêncio, ou feita e interpretada pelo docente.  

No caso do PLE na Galiza que a leitura deixe de ser uma tarefa do professor de língua 

portuguesa e passe a ser protagonizado pelos próprios formandos é muito mais fácil do que noutras 

línguas, mesmo com muitas horas de docência, caso do inglês, francês ou alemão, e esta 

competência pode ser trabalhada e transferida para outras disciplinas. 

Hoje são muitas as ajudas disponibilizadas na internet para cada uma das competências, por 

isso existem planos oficiais que podem ajudar os professores do ponto de vista teórico ou prático, 

por exemplo, o Plano Nacional de Leitura293 ou a iniciativa Fomento da Lectura da Xunta de 

Galicia294. 

Nesta tese de doutoramento não é possível aprofundar nestas inciativas, mas estes planos e 

outros valorizam a leitura (Lorenzo Garcés, 2013: 310-311) e a sua intencionalidade educativa 

contribuindo para: 

                                                 
293 ˂http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt˃ 
294 ˂http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/2/3˃ 
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 Aprender a ler: interpretar o código, decodificar, reconhecimento gráfico, 

transformação do texto em sons e significados. 

 Ler para aprender: aprender a desenvolver estratégias para interpretar qualquer 

tipologia ou género textual. 

 Ler para desfrutar: criar o gosto pela leitura que ajude ao desenvolvimento 

individual e coletivo. 

 Desfrutar lendo: para além da vida académica, alicerçar um leitor autónomo e 

plurilingue. 

 

No contexto galego, como já foi defendido ao longo do capítulo, a competência leitora esteve 

muito reduzida ao item “aprender a ler”, reduzindo a leitura a uma ferramenta para interpretar o 

código, ao contrário do que hoje é tendência no processo de ensino e aprendizagem das LE. Como 

acontece com a expressão oral, a competência escrita deve ter uma abordagem da expressão e da 

interação escrita. 

 

7.3 COMPETÊNCIA ESCRITA 

 

O papel da produção escrita do PLE na Galiza está muito ligado, mesmo condicionado, ao 

denominado conflito normativo da língua galega e que teve no português um referente de 

aproximação ou afastamento, como já foi analisado em capítulos precedentes deste trabalho (cf. 

cap. 2.6 e cap. 3.1). Este debate teve o seu peso em decisões e opiniões políticas, embora nos 

últimos tempos tenha arrefecido esta questão normativa sobre a relação do galego com o português 

e se tenham atingido consensos necessários como o da Lei Paz Andrade, mesmo que sejam críticos: 

 

Por certo, resúltame incomprensíbel que se teña optado por unha materia residual de portugués no ensino, 

no canto de contemplar galego e portugués como unha materia troncal única, e apostar por o ensino ter como 

lingua vehicular a nosa lingua. Sermos Galiza, entrevista Francisco Rodríguez (2016/03/20). 

 

Há uma sensação geral de que a potencialidade da produção escrita não é uma questão 
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importante para o desenvolvimento da competência comunicativa, algo surpreendente quando 

comparado com expressões habituais do tipo: “falamos pelo Messenger” ou “já te digo qualquer 

coisa pelo e-mail”. Por outro lado, existe uma forte tendência para interpretar esta competência 

pela negativa, quer dizer, não pela capacidade do que é transmitido, mas pelos pontapés na 

gramática e os erros ortográficos. Porém, pela complexidade do desenvolvimento de PLE na 

Galiza, o docente e o formando podem acabar com a sensação de que nunca conseguem atingir o 

objetivo da perfeição na escrita, porque ambos os coletivos colocam no mesmo nível a escrita em 

português com a escrita em galego ou espanhol, o que pode levar a equívocos interpretativos sobre 

qual é o nível ótimo que deve atingir um estudante galego de português. 

Todavia, por cima de qualquer outra análise e em qualquer nível de aprendizagem, há algo que 

deveria ser de consenso geral: a unidade mínima de produção escrita significativa é o texto. Assim, 

num sentido muito geral o texto é interpretado como: 

 

O termo ‘texto’ denomina qualquer referência discursiva, oral ou escrita, que os utilizadores/aprendentes 

recebem, produzem ou trocam. Assim, não pode existir acto de comunicação linguística sem um texto; as 

actividades linguísticas e os processos são todos analisados e classificados em função da relação do 

utilizador/aprendente e de qualquer/quaisquer interlocutor(es) com o texto, quer este seja considerado um produto 

acabado, um artefacto, ou como um objectivo, quer um produto em processo de elaboração (QECR, 2001: 136). 

 

Por isso é relevante a maneira de se aproximar à produção escrita na aprendizagem e avaliação 

em PLE. Neste sentido perguntas do tipo responder com palavras isoladas: escreva três 

demonstrativos; escreva os dias da semana; ou escreva três frutas, etc. são altamente improdutivos, 

pois reduzem a produção escrita a um conhecimento lexical concreto e não na produção no seu 

conjunto. 

No caso galego este problema também resulta das próprias tendências da aprendizagem da 

escrita em galego e, em menor medida, de língua espanhola, pois na docência de língua galega 

também é muito frequente a panóplia de tarefas com palavras isoladas. 

Outra característica intrínseca do caso galego é o argumentário de desacreditação de um dado 

posicionamento à volta das opções ortográficas do galego através do ensino da escrita do português. 

Esta prática é altamente negativa para a própria cadeira de PLE. De facto, muitas das dúvidas 

exprimidas para o galego, em menor medida para o castelhano, são expressas para PLE no espaço 
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de sala de aula: “mas em galego escreve-se...”; “mas em espanhol é com...”, “Frederico? Que 

estranho!”, etc. Evidentemente este tipo de comparação entre os modelos linguísticos é derivado 

da proximidade linguística e da alta capacidade de compreensão leitora e expressão escrita intuitiva 

ou imitativa. 

Por isso, na produção escrita em PLE deve ser procurada a coerência e precisão por cima da 

correção, pois como já foi referido para a expressão oral, o formando galego tem um impulso para 

escrever de forma altamente produtiva com a intuição do que deve ser português. As tarefas que 

apenas desenvolvem a correção ortográfica são habitualmente reducionistas e deixam de lado o 

sentido final da expressão escrita: a comunicação. 

Tarefas típicas desta tendência são: 

 

 Escreva g / j. 

 Escreva c / ç / z. 

 Escreva s / ss. 

 Escreva v / b. 

 Escreva x / ch, etc. 

 

Ás vezes o mais frustrante é que este tipo de tarefas se podem rastejar ao longo de muitos 

níveis diferentes, com o que é difícil estabelecer a evolução da proficiência na produção escrita dos 

formandos em relação a se um texto atinge os objetivos comunicativos conforma os critérios de 

correção para um determinado registo de língua, refletindo uma visão fragmentada da língua. 

Ultrapassar a preocupação exclusiva pela ortográfica possibilita que se possam tratar e 

produzir novas tipologias de géneros textuais. O formando também deve de focar a produção 

escrita para além “da seca de escrever uma composição para o sotor”, introduzindo o formando na 

função social do texto, do contexto comunicativo em que esse tipo de texto vai surgir, da sua 

funcionalidade, dos usos e das convenções sociais que esse texto tem e também na sua receção em 

PLE. 

A produção escrita relacionada com outras competências deveria estar integrada no processo 

de aprendizagem e deveria refletir o uso que se faz da produção escrita nas nossas próprias vidas 

através das respetivas línguas maternas. Esta alta rendibilidade produtiva não se deveria reduzir à 
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metodologia da palavra isolada. Partir da situação real em que o formando escreve em galego ou 

castelhano e fazê-lo em português, pois, ao contrário do que se passaria em outra LE, o formando 

galego é capaz de fazê-lo, para além das melhorias precisas, com uma funcionalidade concreta, 

enquadrado em contextos reconhecíveis, com um receptor e um objetivo comunicativo. Contudo, 

esta visão funcional da produção escrita não é garantia de sucesso, nem de motivação para o aluno.  

Porém, é muito mais encorajante do que reduzir o ensino, a aprendizagem e a avaliação da 

produção escrita a sequências repetitivas de produções restritas, substituindo as tarefas 

reprodutivas, memorísticas, pelas reflexivas e a necessidade de expor modelos reais para a 

produção escritas (recomendação, queixa, peditório, c.v., etc.). Tratar modelos textuais reais, 

porque na produção escrita podem produzir-se, com maior evidência, as diferenças nas expetativas 

ente aluno e docente no que diz respeito a como deve ser o texto que o formando deve produzir no 

relativo à coerência, à transmissão da mensagem, ao sucesso comunicativo, à importância dada à 

ortografia, à riqueza no vocabulário e às estruturas empregadas. 

Por outro lado, o alto esforço investido pelo docente em preparar, realizar e avaliar produções 

escritas, faz com que o acompanhamento da evolução ao longo do tempo seja mais difícil do que 

noutras competências. A isto acrescenta-se uma certa sensação de que esse investimento de tempo 

e esforço não atinge os resultados aguardados: o formando continua a dar os mesmos erros em 

produções sucessivas. 

Embora seja às vezes repetitivo, sugere-se uma correção coletiva dos textos, com uma espécie 

de relatório global de prós e contras nas produções escritas, sem personalizar os erros, porque 

muitas das dificuldades são comuns a toda a turma. Esse repertório de erros, confusões ou dúvidas 

ajuda a acompanhar a melhoria da produção escrita e contribui a trabalhar de forma contínua. 

Assim, partir de um objetivo de dificuldades e tentar que estas nunca se repitam pode ser uma 

iniciativa comum que evite corrigi-los em cada um dos textos de modo individualizado ao longo 

do tempo. Quer dizer, evitar repetir erros e que estes se fossilizem através de um trabalho 

colaborativo no conjunto da turma. 

É possível estabelecer essa listagem de erros a evitar, ao mesmo tempo que se realiza um 

trabalho dinâmico para estabelecer listagens de estruturas e formas que se devem introduzir e que 

não tendem a ser empregadas pelos formandos pela proximidade linguística. Isto faz com que umas 

formas escritas do português corretas sejam utilizadas sem recorrer a outras formas do português 
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também corretas e às vezes mesmo mais habituais: 

 

 Embora / ainda que 

 Para ser / para sermos 

 Para que sejas / para seres 

 Depois de / após 

 Um saúdo / saudações 

 

A autonomia na produção escrita desde o início do processo de aprendizagem é muito alta, 

consequentemente, é pertinente que o próprio formando sinta que vai melhorando ao longo da 

produção de textos com técnicas que ajudem a ultrapassar níveis de modo reflexivo: que erros já 

não dá, que novas formas introduz ou como enriqueceu a produção textual. 

Isto faz com que textos sejam cada vez mais próximos aos de um modelo de PLE harmónico, 

que produzam o menor ruído possível no interlocutor e que atinjam os objetivos comunicativos. 

Com estes objetivos é preciso que a competência escrita de PLE não esteja tão dependente da 

simples correção ortografia e coloque o foco na faceta comunicativa da produção escrita. 

 

7.4 COMPETÊNCIA GRAMATICAL 

 

A competência gramatical apresenta-se como um ponto central no desenvolvimento da 

aprendizagem de PLE na Galiza. Mesmo com o geral consenso a respeito da importância do método 

comunicativo no quadro teórico geral da aquisição de segundas línguas (Nunan, 1992, 2002) é 

preciso sublinhar que as preocupações gramaticais nas aulas, nos cursos de formação, na 

elaboração de materiais e nos processos avaliativos são importantíssimas. 

São vários os fatores que determinam a sua centralidade:  

 A proximidade linguística, que facilita um ensino comparativo.  

 A formação académica da maioria dos professores de PLE na Galiza, com 

cursos em filologia. 

 O temário para as provas de concurso público que os docentes devem preparar 
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e aprovar para aceder à docência
295

. 

 A tradição académica dos próprios alunos, que exigem gramática ou ficam 

desapontados quando não é oferecida de modo explícito. 

 Os programas e conteúdos das matérias de português nos diferentes cursos e 

níveis, da primária à universidade. 

 Os processos e critérios de avaliação. 

Esta situação, no caso galego, também é potenciada porque os formandos podem “falar 

português” no primeiro dia de aulas. Esse “falar português” é utilizar o galego, mesmo que não 

seja a sua L1, como veículo comunicativo de altas capacidades, quer na compreensão quer na 

expressão. Caso diferente é o dos alunos não galegos, espanhóis ou de outros territórios, mas neste 

trabalho não é possível tratar todas estas situações que ficam de fora da situação geral do PLE na 

Galiza e, por isso, deste trabalho.  

Quer dizer, a partir do primeiro momento os alunos galegos, com independência da idade ou 

do conhecimento, sabem “fazer coisas” com o português, portanto, o objetivo da aquisição de PLE 

passa às questões que se diferenciam, especialmente a competência gramatical, centrada nos pontos 

em que diverge o português do modelo galego e, em menor medida, do espanhol. Assim, nesta 

competência, é importante pôr em destaque que o papel do docente é fundamental, pois é diferente 

falar uma língua do que falar sobre uma língua. Quer dizer, é preciso utilizar o futuro do conjuntivo, 

mas é muito mais importante saber explicar quando é preciso utilizar o futuro do conjuntivo. 

Esta apreciação vem ao encontro do já assinalado ao longo deste trabalho, existe uma certa 

obsessão na área do ensino aprendizagem de línguas estrangeiras sobre os professores “nativos”, 

pois falar uma língua não é o mesmo que saber falar sobre a língua. No processo de aprendizagem, 

para atingirem os formandos autonomia, não só precisam um modelo real de língua, mas alguém 

que o saiba explicar a partir da sua realidade específica.  

Entretanto, é importante notar que este trabalho não parte de uma base concetual forte, mas 

sim de uma apresentação de todas as possibilidades que se possam tornar úteis, aproveitáveis, com 

aspetos positivos e que, corroboradas pelos docentes e os formandos, sejam positivas para o 

desenvolvimento do PLE na Galiza. Também não é objetivo deste trabalho fazer uma análise 

                                                 
295 Cf. 0s temários oficiais em vigor à data na literatura legislativa. 
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teórica sobre as questões relativas à aquisição de PLE por falantes de galego e espanhol. Porém, 

trabalhos como (Alonso Rey, 2012; 2017a) centram-se, a partir de um desenvolvimento teórico 

generativista, em questões como a transferência, com a precauções que existem entre um espaço 

monolíngue, como o analisado pela professora da Universidade de Salamanca, e um bilingue, como 

o galego. 

Assim, sobre a competência gramatical e o seu desenvolvimento na sala de aula, é possível 

documentar toda uma amálgama de métodos de trabalho, na teoria contraditórios, mas, afinal, 

produtivos e resolutivos. Da clássica apresentação onde o importante é a compreensão da estrutura 

prática e a produção, ao desenvolvimento da comunicação –nunca verdadeiramente autêntica, por 

ser desenvolvida no espaço da sala de aula–, onde o importante é a construção que cada utente faça 

da estrutura. 

Os livros Vamos lá começar (2002), Vamos lá continuar (2003), Qual é a dúvida? (2004), 

Gramática para estrangeiros (2008), Gramática ativa 1 (2011), Gramática ativa 2 (2012) ou 

Gramática aplicada (2014) são exemplos da primeira tendência, obras muito utilizadas, com 

grande receptividade e sucesso. Da segunda tendência, Entre Nós 1 (2012), Entre Nós 2 (2010), 

onde se elaboram toda uma panóplia de folhas autoavaliativas que pretendem que o estudante 

construa a sua própria bússola na sua aprendizagem. 

Como princípio geral, dentro de uma metodologia específica para o caso de PLE na Galiza, 

quando é realizada uma abordagem didática da competência gramatical por parte do docente, mais 

do que um sofisticado desenvolvimento teórico, o importante é determinar: 

 Se é útil o ensino da gramática que se está a fazer. 

 Se essas escolhas metodológicas são as certas para esse contexto académico 

concreto. 

 Que conteúdos gramaticais ensinar. 

 Que conteúdos gramaticas não devem ser trabalhados por conhecidos ou 

excessivamente específicos. 

 Como ensinar a gramática. 

 Quando ensinar gramática. 

 Quanta gramática se deve ensinar. 

 Avaliar a repercussão da competência gramatical na competência comunicativa 
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geral. 

Como já foi referido, pela especial situação linguística da Galiza, qualquer professor de PLE 

acha desnecessário falar ou perguntar pela primeira pessoa do presente do indicativo do verbo 

cantar: “eu canto”. No entanto, achariam importantíssimo e um erro imperdoável que alguém não 

dominasse a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo fazer: “eu faço”. Este esquema faz 

com que nos formandos galegos os seus conhecimentos nunca sejam apresentados como uma mais-

valia e os seus desconhecimentos gramaticais sejam exagerados pela desfocagem na abordagem no 

processo de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Partir da ideia de que só se vai aprender o que se ensina é erróneo, porque os formandos galegos 

em PLE têm recursos a partir dos seus próprios conhecimentos linguísticos que ultrapassam as 

horas de aprendizagem formal. Por outro lado, nesta questão, talvez influenciado pelo método de 

ensinar galego, a competência gramatical do português é encarada como a do galego, um sistema 

padrão com um uso real diferente. 

Quer dizer, na teoria, o galego dispõe na sua base gramatical do futuro do conjuntivo, do 

infinitivo pessoal ou do pretérito imperfeito do conjuntivo com terminação em -se, dos particípios 

irregulares, porém, a realidade linguística é que essas formas não são utilizadas, não existem no 

sentido de serem utilizadas em contextos diversificados de comunicação geral, mesmo não são 

identificadas como autenticamente galegas por muitos falantes. Portanto, na abordagem do 

português é preciso partir do princípio de que são formas novas para os formandos.  

Consequentemente, sempre se pode ter a sensação de não saber se o desenvolvimento da 

competência gramatical vai ser positivo ou eficaz, pois, por exemplo, o simples desenvolvimento 

comunicativo não significa para os galegos que sejam introduzidas questões verbais. Não se 

dispõem de estudos ao respeito, mas a partir da experiência de estudantes galegos em intercâmbios 

com Portugal ou no Brasil, onde não é obrigatório que façam cursos específicos de PLE, quando 

voltam têm uma alta capacidade comunicativa, mas não utilizam sistematicamente o futuro do 

conjuntivo, o infinitivo flexionado ou o pretérito imperfeito do conjuntivo em –sse. Caso contrário 

é a situação dos estudantes que frequentam aulas de português, reconhecem a sua presença e tentam 

fazer uso desses procedimentos, mesmo em níveis limiares. 

Como já foi referido, não se pretende realizar uma análise teórica sobre a aquisição da língua, 

preferindo centrar-se nas principais focagens metodológicas. Contudo, é na competência 
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gramatical onde as várias teorias sobre a aquisição de LE se mostram mais heterodoxas, embora 

no caso galego, pela proximidade linguística, o processo didático, em geral, seja similar ao que se 

faz para as aulas de espanhol ou galego: detetar as deficiências dos formandos e reforçá-las a partir 

de explicações e tarefas específicas. 

É o caso das formas compostas para o espanhol, pois o galego carece delas, ou das formas 

simples para o galego, pois alguns falantes de espanhol na Galiza empregam-nas quando utilizam 

o galego, ou os reiterativos exercícios de preencher com te ou che. Por isso, o input deve ser 

estruturado deve ser focado não tanto pela sua compreensão, mas sim pelas relações gramaticais 

estabelecidas e os sentidos contextuais. É o caso do futuro do conjuntivo do conjuntivo: 

 

Seja como for (formal / informal, + usado). (pt) 

Sexa como sexa (formal / informal, + usado). (gz)  

Sexa como for (+ formal, - usado). (gz) 

Sea como sea (formal / informal, + usado). (es) 

Sea como fuere (+ formal, - usado). (es) 

 

1- Compreensão e interpretação dessas formas. 

2- Análise contrastiva entre português / galego / espanhol. 

3- Análise do sentido de cada uso verbal em português. 

4- Estabelecimento da relação entre as formas linguísticas e os sentidos 

contextuais. 

5- Produção autónoma das formas ou enunciados. 

 

O mesmo aconteceria no desenvolvimento da hipótese com SE em português em contraste 

com o galego e espanhol. Os alunos não precisam incorporar à sua gramática a hipótese com se, 

pois já existe, embora seja construída com processos gramaticais diferentes: 

Se comes veneno, morres (formal / informal, hipótese real). (pt) 

Se
296

 comes veneno, morres (formal / informal, hipótese real). (gz) 

                                                 
296 Embora seja um castelhanismo, no galego oral, menos no escrito, é muito frequente a partícula condicional SI.  
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Si comes veneno, te mueres (formal / informal, hipótese real). (es) 

 

Se comesses (formal / informal, hipótese irreal). (pt) 

Se comeses
297  (formal / informal, hipótese irreal). (gz) 

Si comieras / comieses (formal / informal, hipótese irreal). (es) 

 

Se comeres (formal / informal, hipótese provável no futuro). (pt) 

Se comeres  (formal (-usado), hipótese provável no futuro). (gz) 

Si comieres (formal (-usado), hipótese provável no futuro). (es) 

 

Eis a dificuldade: consciencializar que o importante não é exprimir comunicativamente uma 

hipótese, mas construir as hipóteses em português, com a incorporação de novos tempos verbais e 

todas as suas nuances. Questões que nunca se vão encontrar numa gramática geral e que os docentes 

PLE na Galiza têm que tratar nas suas próprias gramáticas pedagógicas e nos materiais didáticos. 

Outro caso de interesse pode ser o do diferente grau de uso do pretérito mais que perfeito 

simples e o pretérito mais que perfeito composto. Porém, entre os galegos é cada vez mais frequente 

o uso dos tempos compostos por interferência do sistema verbal do espanhol: 

 

Xa comera sopa (formal / informal). (gz) 

Xa había comido sopa (castelhanismo no galego). (gz) 

Já tinha comido sopa (formal / informal). (pt) 

Já havia comido sopa (formal / - usado). (pt) 

Já comera sopa  (formal / - usado). (pt) 

Ya había comido sopa (formal / informal). (es) 

Ya comiera sopa (galeguismo no espanhol da Galiza). (es) 

 

Ao contrário do que se passa com a produção oral ou a competência léxica, na competência 

                                                 
297 Em galego é muito frequente, por influencia do espanhol, o uso do mais que perfeito do indicativo em 

substituição do imperfeito do conjuntivo, p.ex.: Se comera. Um uso fossilizado em portugués em construções do tipo: 
Quem me dera; tomara que. 
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gramatical é mais difícil que o falante nativo produza um input modificado ou adaptado, pois é 

mais complexo que o falante nativo faça adaptações ou ajustamentos para facilitar a compreensão 

do falante estrangeiro, pelo que é alta a probabilidade de que o fracasso na comunicação se produza 

pela baixa competência gramatical.  

Outro caso, embora seja mais próprio na produção leitora, é a confusão entre o pretérito 

perfeito simples e o futuro do indicativo: 

 

Já comeram bacalhau com natas (lido como: Já comerão bacalhau com natas). 

 

Todos estes exemplos sumários conduzem à reflexão geral de como os galegos aprendem a 

gramática do PLE. Num quadro evolutivo geral seria possível estabelecer uma evolução geral: que 

a partir da gramática própria (galego / espanhol), influenciados pelo ensino da gramática PLE 

chegariam a um modelo gramatical PLE próprio dos falantes galegos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DA GRAMÁTICA PLE 

MODELO GRAMÁTICA PLE FALANTES GALEGOS 
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Assim, o esquema metodológico para outras LE fica no caso galego mais confuso ou menos 

esclarecedor: 

 

NÍVEL ELEMENTAR (A1-A2) 

Principiantes absolutos e falsos 
principiantes 

 Aquisição de som e 
estrutura 

 Prática controlada de 
estruturas 

 Audição e reprodução 
integrada 

 Estruturas em situações 
simuladas 

 

NÍVEL INTERMÉDIO (B1-B2) 

Pessoas com conhecimentos 
consolidados da estrutura e 
vocabulário básicos 

 Expressão oral e escrita 
 Temas e situações 

concretas 

 Revisão e alargamento das 
estruturas linguísticas 

 Treino da capacidade 
criativa de expressão 

 Enriquecimento 
quantitativo e seletivo do 
vocabulário 

 

NÍVEL AVANÇADO (C1-C2) 

Pessoas com domínio ativo da 
língua falada e escrita 

 Expressão oral e escrita 
 Linguagem coloquial e 

organizada 

 Treino de técnicas de 
apresentação com 
espontaneidade e fluência 

 Aprofundamento de 
vocabulário 

 

É fácil verificar que qualquer aula de PLE na Galiza sempre vai apresentar necessidades entre 

diferentes níveis e mesmo nos níveis avançados é obrigado trabalhar sistematicamente conteúdos 

dos níveis elementares. Procurar que seja o próprio formando o que estabeleça as deficiências e 

seja capaz de ultrapassar os erros e as dificuldades, ou que aprenda a contorná-los obriga a uma 

alta presença de reflexão metalinguística por parte dos formandos, o falante como linguista, em 

todas as competências: “mas não se pode dizer?”, “Eu ouvi dizer”, “Eu penso que”, “soa raro”, etc. 

No caso dos falantes galegos é imprescindível partir da realidade da altíssima semelhança entre 

as gramáticas em análise, portanto, a gramática própria dos falantes, conhecedores de dois sistemas 

também muito similares, faz com que muitas vezes o ensino se reduza à análise das divergências. 

Isto não significa que fenómenos como o da fossilização sejam alheios a estes estudantes, bem pelo 
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contrário, a alta proximidade e o alto nível comunicativo faz com que os formandos achem que não 

precisam ter “um nível tão bom”, porque o conhecimento gramatical do português acaba por estar 

filtrado pelos conhecimentos gramaticais do galego, por isso é altamente difícil que o formando 

seja consciente da existência de um erro gramatical, pois pode perceber que é uma variante do seu 

modelo, mas que o seu modelo é também válido. É uma diferença subtil, mas importante. Por 

exemplo, nestas frases: 

 

Não vai haver golpe de Estado (pt) 

Não vai ter golpe de Estado (br) 

 

As duas são frases da língua portuguesa, a primeira pertence ao modelo PB e a segunda ao PE. 

Um português ou brasileiro não precisaria de alterar os seus modelos para assegurar a compreensão 

mútua. O mesmo pode acontecer-lhe ao formando galego quando diz: 

 

Se tivesse dinheiro, compraria um carro. 

 

Não assume a necessidade de utilizar a forma mais utilizada na língua oral: 

 

Se tivesse dinheiro, comprava um carro. 

 

Mesmo que seja mais frequente em português e tenha como dificuldade acrescentada o 

emprego do sistema pronominal: 

 

Se tivesse dinheiro, compraria um carro → Se tivesse dinheiro, comprá-lo-ia. 

Se tivesse dinheiro, comprava um carro → Se tivesse dinheiro, comprava-o. 

 

Quer dizer, pode-se interpretar a aprendizagem da gramática de PLE como um modelo de 

aprendizagem por referente correto, como se passa frequentemente na própria aprendizagem do 

galego: 
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Eu din → Eu dei. 

Ti partistes →  Ti partiches. 

Ela comiu → Ela comeu. 

Ela parteu → Ela partiu. 

Vós cantástedes → Vós cantastes. 

 

Na primeira coluna as formas próprias de muitos falantes de galego e na segunda coluna o 

modelo padrão. Sob esta perspetiva, o mesmo se passaria na configuração correspondente entre o 

modelo do galego e o modelo do português: 

 

Eu fixen → Eu fiz. 

Ela fixo → Ela fez. 

Ela fai → Ela faz. 

Ela veu → Ela veio. 

Ela trae → Ela traz. 

 

Uma situação diferente é a frequente confusão entre eu são e eu sou, por ser a primeira forma 

transferência direta do galego “eu son”. Também é muito frequente a confusão entre as formas fiz 

e fez, por ter o galego as formas “eu fixen”, “ela fixo”, ambas com a vogal na raiz i, quer na primeira 

pessoa, quer na terceira do pretérito perfeito simples. Como também acontece com: 

 

Eu estiven / Ela estivo (gz) cf. Eu estive / Ela esteve (pt). 

Eu tiven / Ela tivo (gz) cf. Eu tive / Ela teve (pt). 

 

Através do galego o estudante especula sobre o funcionamento da gramática do português, 

demonstra a capacidade de explicar a gramaticalidade das formas e mostra surpresa quando estas 

formas são interpretadas como diferentes, especialmente o PE, pois o PB representa um modelo 

mais distante, autónomo e imprevisível. Isto veicula-se a partir da estranheza: –“está correto 

professor?”; “mas não é possível dizer”; “mas eu penso que ouvi”; etc. – ou da escolha da forma 

próxima e recusa da diferente, como já foi referido, por exemplo, para as opções embora / ainda 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

325 
 

que, etc. 

Este é outro dos pontos específicos na metodologia de PLE na Galiza, a ocultação de formas 

próximas para melhorar as distantes. Assim, se o professor oferecer a possibilidade de dizer: 

 

Já tinha chegado a Lisboa, quando ouviu o telemóvel. (+ usado) 

Já chegara a Lisboa, quando ouviu o telemóvel. (- usado) 

Pode comer-se. (+ usado) 

Pode-se comer. (- usado) 

A Ana vai comprá-lo (o jornal). (+ usado) 

A Ana vai-o comprar (o jornal). (agramatical?) (- usado) 

 

A utilização de formas mais frequentes pode ser simplesmente banida do seu repertório de 

utilização, especialmente no espaço académico, pois neste sentido é preciso fazer finca-pé em que, 

enquanto no galego há um processo linguístico de recuperação de formas menos usadas para evitar 

a deturpação produzida pela pressão do castelhano, o português é uma língua normalizada onde o 

processo de mudança linguística é determinado pela própria vitalidade endógena da língua. 

Pode afirmar-se que no caso galego existe uma reestruturação do próprio modelo linguístico 

do formando? Existe uma utilização gramatical com quase todas as bases e repertórios disponíveis 

pelo que na competência gramatical não se produz uma utilização intuitiva a partir do 

desconhecimento explícito das regras, mas um uso modificado das suas próprias regras gramaticais, 

segundo critérios de norma, uso e frequência?  

Por exemplo, em português seria possível dizer posso-o comer, mas é mais frequente posso 

comê-lo ou a utilização sem pronome posso comer. Por isso é tão complexo determinar o que é 

conhecimento explícito e implícito na competência gramatical do PLE na Galiza. Assim, nas aulas 

é prioritário que o formando não fique com a ideia de que o português é só futuro do conjuntivo ou 

pretérito imperfeito do conjuntivo, mas que a gramatica do português é muito próxima com o 

galego e que se devem tratar as diferenças, depois o contato comunicativo real alicerça os 

conhecimentos e produz as melhoras. 

Num contexto em que os estudantes já passaram por processos de aprendizagens de várias 

línguas, é importante lembrar-lhes como foram os esforços que realizaram para serem competentes 
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em galego, espanhol, inglês, francês, etc., aumentando as capacidades metalinguísticas dos 

formandos. 

Consequentemente, não é positivo limitar o ensino da gramática à resolução de exercícios 

gramaticais, mas a pô-la em relação com a produção / compreensão comunicativa. Contudo –eis o 

paradoxo da competência gramatical do PLE na Galiza–, o contrário também não garante o sucesso 

nos conhecimentos. Ou seja, basear o processo de ensino na interação comunicativa não garante 

aquisição de uma competência gramatical autónoma, completa e precisa. Mesmo em situação de 

imersão –caso dos estudantes Erasmus, trabalhadores, etc. que não frequentam qualquer curso de 

PLE– mostram lacunas em questões gramaticais muito importantes. 

No caso galego, parece fazer sentido abordar os aspetos gramaticais diferentes e potenciar a 

consciência do que é igual com dois objetivos: 

1- Reforçar a potencialidade dos seus conhecimentos implícitos.  

2- Reforçar a consciência da gramática ligada à comunicação. 

Obviamente, sem reduzir a aprendizagem apenas a uma metodologia contrastiva com tarefas, 

exercícios e explicações do que é diferente sem qualquer outro critério. E aqui é preciso sublinhar 

a intersecção entre o processo de ensino e o processo de avaliação, pois se não faz sentido tratar a 

primeira pessoa do presente do indicativo do verbo beber [eu bebo], também não faz sentido que 

só se avalie a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo fazer [eu faço], avaliando o 

diferente como defeito. Por isso parece recomendável que neste ponto os formandos tomem 

consciência das regularidades linguísticas da gramática de PLE em relação às suas próprias 

gramáticas, porque esta variedade de conhecimentos pode fazer com que os formandos naturalizem 

fenómenos gramaticais reduzindo-os a fenómenos ilhados dentro dos seus conhecimentos gerais. 

Por exemplo, não reduzir o trabalho de género à escolha masculino ou feminino de palavras 

diferentes no género: 

 

o/a análise o/a calor o/a samba o/a dor o/a ponte o/a sal 

 

Por isso, pela proximidade linguística com o português acabam por ser oferecidas muitas 

regras não sitematizadas no seu uso geral que perseguem explicar todos os fenómenos de uma 

maneira absoluta, o que acaba por fazer pesadas muitas explicações. É o caso de: 
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 Uso do artigo determinado e indeterminado. 

 Uso das contrações. 

 Formação do género. 

 Formação do plural. 

 Uso de todo / tudo. 

Documenta-se uma tendência para uma abordagem das explicações gramaticais completas, 

sem atenção aos níveis de conhecimento. As tarefas gramaticais devem conter situações de caráter 

geral e devem aumentar a consciência do formando sobre as estruturas gramaticais mais frequentes 

sem criar dúvidas ou inseguranças ao introduzir irregularidades com baixa rendimento 

comunicativo. Por exemplo, explicar a formação do plural introduzindo exemplos divergentes das 

regras gerais e com formas de baixa utilização (cálix, cônsul, sílex, etc.).  

Todavia, constata-se que os manuais  específicos de PLE para galegos Ramos (2006), Fagim 

(2009) e, com estratégias diferentes, Vázquez Corredoira (2011) ou os materiais disponibilizados 

no “Troca-Troca” do site da DPG298 seguem esta estratégia de não reduzir o conhecimento a um 

nível concreto do QECR, mas alvejar as dificuldades específicas dos aprendentes galegos. 

Percebe-se assim a complexidade de apresentar o geral sem tratar o específico ou diferente. 

Um difícil equilíbrio entre a tomada de consciência das características gramaticais de PLE sem que 

sejam negligenciadas ou desvalorizadas sistematicamente e criar sensação de pânico ao apresentar 

só as diferenças. É também complexo determinar e selecionar os fenómenos gramaticais que 

resultam difíceis de ensinar / aprender e quais destes são importantes para a própria formação dos 

alunos e não só da perspetiva do docente, que costuma ter sempre com uma visão especializada. 

Deste modo, parece que se entrecruzam ou sobrepõem três modelos de ensinar gramática para 

o estudante galego: 

 Modelo de aprendizagem a partir do modelo gramatical galego / espanhol. 

 Modelo de contrastes (P. ex. pretérito perfeito simples / pretérito perfeito 

composto). 

 Modelo descritivo a partir de exemplos linguísticos reais para usos mais 

afastados da gramática geral dos falantes galegos. (P. ex. futuro do conjuntivo / 

                                                 
298 ˂http://dpgaliza.org/troca/˃ 
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infinitivo pessoal). 

Modelos também empregados de modo geral no ensino do galego como LM ou L2 na Galiza, 

e, menos –por ser uma língua não interferida–, no ensino da língua espanhola. 

Por outro lado, no processo utilizado pelos manuais para a aquisição da competência 

gramatical os processos funcionalistas ou estruturais são os mais utilizados, sobretudo em manuais 

específicos de gramática (Gramática ativa 1, Gramática ativa 2, Gramática Aplicada, Vamos lá 

Começar, Vamos lá Continuar). Também é difícil fugir a uma terminologia especializada, quer nos 

manuais, quer nas tarefas encomendadas, quer nos diferentes exames. Enunciados do tipo: 

 

Complete com o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo as seguintes frases. 

 

É ainda um enunciado muito frequente em exercícios e exames, o que obriga o formando a 

centrar os conhecimentos no reconhecimento gramatical e na nomenclatura para empregar bem 

qualquer item gramatical. Uma técnica de aprendizagem especialmente grave com formandos 

adultos, que normalmente se envergonham da sua suposta falta de conhecimento gramatical
299

. 

 

7.5 COMPETÊNCIA LEXICAL 

 

Parece que o léxico é fácil de ensinar e de aprender em espaços linguísticos de 

intercompreensão, assim, se se reduzissem as línguas a listagens isoladas de palavras, as diferenças 

entre português / galego / espanhol seriam mínimas. Todavia, é em contextos de proximidade 

linguística que se deve diferenciar a palavra e a unidade léxica para poder alargar a área de trabalho 

didático, estendendo-a à combinatória lexical, às fórmulas idiomáticas, às expressões idiomáticas, 

à fraseologia, etc., que acabam por ser mais enriquecedoras do que o próprio ensino do léxico. 

Assim, é preciso diferenciar entre técnicas de apresentação do vocabulário e técnicas centradas 

na prática, pois ensinar uma palavra implica também ensinar a sua pronúncia, uso, restrições, 

registos, colocações, etc. 

Por isso, em PLE na Galiza é tão difícil estabelecer prioridades no processo de ensino e 

                                                 
299 Neste grupo também estariam emigrantes, refugiados, falantes de PLH, etc.  
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aprendizagem da competência léxica: para além das próprias formas é preciso ir ao encontro do 

significado das palavras, segundo fatores culturais, contextuais, pragmáticas, etc. O ensino e 

aquisição do léxico no contexto galego apresenta características de grande complexidade, pela 

proximidade linguística, pela diversidade dialetológica no espaço galego –menor no espanhol ou 

no português por serem línguas institucionalizadas de longa data– e constantes mudanças 

evolutivas que caracteriza esta área.  

A partir desta realidade complexa também é possível incorrer na sobredimensão do ensino de 

repertórios lexicais que não sejam necessários para o formando, ou seja, que se queira ensinar mais 

do que o formando pretende conhecer. É uma situação relativamente usual pela sensação de que o 

formando galego pode aprender mais sem precisá-lo. Também é possível reduzir a aprendizagem 

às palavras isoladas, porém, o texto deve ser a unidade mínima para tratar a competência léxica, 

porque só uma palavra pode ser percebida com tal ou qual significado num contexto concreto. 

No caso galego é especialmente difícil diferenciar o significado de uma palavra e as aceções 

ou matizes do mesmo significado, como acontece no caso de palavras como: labrego, caralho, 

olá!, etc. 

Outra das questões interessantes desta competência é a correspondência exata dos significados 

que os formandos procuram, pela sua alta capacidade comunicativa, mesmo em palavras muito 

habituais e não só em conceções mais abstratas. Pelo que é frequente a sensação de que a língua 

que está a ser conhecida não pode cobrir todas as suas necessidades comunicativas.  

Como acontece com outras competências, normalmente estas dúvidas são transmitidas pelos 

alunos pela pergunta-queixa ou expressão de surpresa: mas não existe uma palavra para 

“camareiro”?; como vai ser o mesmo “retraso” que “atraso”?; “copo” é para água e para vinho?; 

Não existe uma palavra para dizer “estadillo”?; Existe uma expressão para dizer “cada maestrillo 

tiene su librillo”?; O que eu quero dizer é outra coisa; etc.  

Uma importante vantagem dos professores estrangeiros em relação aos professores nativos é 

que nós, os docentes estrangeiros de PLE
300

, já passamos por esse tipo de processo e neste sentido 

é bom ter perguntas do género para as LM dos formandos, que ajudem à reflexão metalinguística: 

                                                 
300 Seria interesante aprofundar nas diferenças nas abordagens entre professores de língua materna e não 
materna. Para um estudo contrastivo no caso do espanhol (cf. Carracedo Mateo, 2018). 
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Em espanhol há diferença entre “tráfico de drogas” e “tráfico de carros”?;  Em espanhol é 

empregado “vaso de vino” e “vaso de agua”?; “explorado” e “explotado” é o mesmo?; etc. 

Pelo alto grau de proximidade linguística, o ensino da competência léxica dá muita importância 

à proximidade / distância lexical e às relações semânticas –sinonímia, antonímia principalmente–, 

e, sobretudo, aos denominados falsos amigos. No entanto, seria interessante referir à informação 

cultural para desenvolver esta competência e não se ficar só pela aquisição do conhecimento léxico 

sem contexto de uso, ao relegar o vocabulário à memorização de listas de palavras. 

 

Con relación a la enseñanza del vocabulario, determinadas palabras en determinadas lenguas pueden 

aparecer en ciertas construcciones mientras que otra lengua no lo permite. Estos usos deberían enseñarse en el 

aula (Montaner Montava & Veyrat Rigat, 2013: 117). 

 

Isto não implica rejeitar metodologias como a da tradução ou estratégias como a da morfologia 

derivacional (Mendes, 1998: 91-99), bem pelo contrário, mas devem ser tarefas não 

simplificadoras, redutoras que apresentem as diferenças ou os conhecimentos palavra por palavra, 

por exemplo vaso = copo porque vaso também existe em português. 

Esta última questão também tem a sua incidência na tradução automática que os formandos 

fazem, normalmente palavra a palavra, e que pode causar alguma incompreensão. Por isso, sendo 

uma área que se trabalha muito, sempre há a sensação de sofrer constantes escorregadelas, por parte 

do docente e do formando
301

. 

De todas as formas, desde o início do processo de aprendizagem e em qualquer nível, na Galiza 

deve ser utilizado um método direto, sem qualquer tipo de mediação em espanhol ou galego, com 

exceção de situações muito pontuais de bloqueio. Reduzir ou potenciar a competência léxica 

segundo as necessidades dos estudantes. E relacioná-lo com a avaliação. Assim, é importante 

ensinar o léxico em relação com situações comunicativas concretas, evitando o glossarismo do 

tipo: 

 

                                                 
301 As obras analíticas de Briones García (2006) e Díaz Ferrero (2013), para o caso espanhol, e Fagim (2009) e 

Vázquez Corredoira (2011) para o caso galego, apresentam-se como incontornáveis para a formação dos docentes e 
para o trabalho com formandos, com as adaptações pertinentes. 
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A casa: casa, lar, habitação, apartamento, vivenda, T0, T1, T2, T3, T4, andar, quarto, 

assoalhada, cave, sótão, corredor, casa de banho, condomínio, escadas, aluguer, arrendar, 

senhorio, caseiro, logradouro, saguão, pátio, etc. 

 

Pois: 

 

Nas diversas línguas da família românica, uma palavra formalmente igual pode cobrir um espaço semântico 

igual, relativamente diferente ou completamente diferente. O falante de L2, posto perante uma palavra cognata 

ou semi-cognata fornecida em contexto linguístico, tem muitas possibilidades de a interpretar. Quando se trata de 

um “falso amigo”, essas possibilidades diminuem com certeza, mas em muitos casos ele é capaz de ajustar a 

representação mental disponibilizada pelo conhecimento implícito da sua língua graças ao contexto linguístico e 

situacional. No entanto, ele tem de aprender por via explícita o significado de cada um desses casos. E o problema 

está no facto de a relação semântica entre palavras da L1 e da L2 poder variar entre ser totalmente diferente num 

certo contexto e ser equivalente noutros contextos. É isto que cria insegurança e desvios na produção (Leiria, 

1998: 26). 

 

Pois para além da complexidade especial de transferir a realidade linguístico-cultural concreta 

do português para a realidade linguístico-cultural galega ou vice-versa, no ensino do léxico, do 

vocabulário geral ou específico, as palavras podem aparecer em construções restritivas para outra 

língua. Isto é muito complexo para trabalhar no modelo de ensino palavra a palavra ou através da 

tradução para formandos não especialistas, pelo que se deve reduzir a uma aprendizagem no uso 

concreto, específico, determinado aprofundando na ideia de que uma construção não é a soma dos 

elementos e essa construção tem um valor específico: 

 

 O principal obstáculo para a produção de textos em espanhol por parte de um falante português (e 

vice-versa, para a produção de textos em português por parte de um falante espanhol) reside na combinatória 

lexical restrita e no uso pragmático-contextual que se faz de um vocabulário “quase” comum (Iriarte Sanromán, 

2001: 37). 

 

Repare-se apenas como exemplo ilustrativo nalgumas combinações do verbo tirar: 
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Português Espanhol Galego 

Tirar a roupa Quitar la ropa Quitar a roupa 

Tirar foguetes Echar fuegos Botar foguetes 

Tirar um dez Sacar / quitar un diez Sacar / quitar un dez 

Tirar uma fotocópia Hacer una fotocopia Facer unha fotocopia 

Tirar uma fotografia Hacer una fotografía Facer unha fotografía 

 

Embora todas as formas do português fossem possíveis no galego, o uso de tirar é empregado 

normalmente com os usos do castelhano, o que demostra a constante permeabilidade da língua 

galega face ao espanhol e à consequente perda de autonomia da língua galega. Isto faz com que 

neste tipo de tarefas seja indiferente a língua de referência. 

E este tipo de comparações podem ser feitas ao longo de todo o léxico disponível dos falantes 

de galego / espanhol no seu processo de aprendizagem: 

 

Espanhol Galego Português 

Echar un polvo Botar un polvo
302

 Dar uma queca 

Echar un pedo Botar un peido Dar um peido 

Echar una mano Botar unha man Dar uma mão 

 

Por outro lado, pela proximidade cultural a importância cultural do significado é menor, mas 

não deve ser negligenciada: as formas de tratamento; a transcendentalidade dada socialmente a 

conceitos como “saudade”, etc. Também as limitações, sobretudo na compreensão do significado 

cultural: lampiões, lagartos, as águias, os dragões, o velho do Restelo, etc. 

Como assinalam as professoras Montaner Montava e Veyrat Rigat: 

 

Desde un punto de vista más pragmático y sociolingüístico (quizás más propio de los Mundos Virtuales y 

de los media que incorporan un proceso de alto nivel inmersivo), es necesario tener en cuenta que no todos los 

términos que integran nuestro léxico tienen la misma accesibilidad ni son siempre igualmente pertinentes en los 

                                                 
302 Em galego polvo é considerado um castelhanismo substitutivo da forma galega pó, porém, “botar un polvo” 

é expressão mais frequente, em vez das formas galegas: foder, pinada, pinar, pinocar, etc. 
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diferentes contextos comunicativos. Nuestra capacidad léxica nos habilita para seleccionar los más apropiados y 

adaptarlos a la situación concreta de uso (Montaner Montava & Veyrat Rigat, 2013: 121). 

 

Com este objetivo as autoras aplicam vários parâmetros que também podem ser adaptáveis à 

realidade galega: 

 

 Parâmetro de frequência. Tendência para evitar os termos que o falante nativo 

pressupõe que o o falante estrangeiro não vai conhecer. Porém, também os que 

deve conhecer o falante PLE, pois são frequentemente utilizados por falantes 

nativos: andar / piso; elevador / ascensor; esquecimento / olvido; giro / 

formoso; estacionamento / parking, etc. 

 Parâmetro de formalidade. Termos pertencentes a um complexo quadro 

gradativo de formalidade-informalidade: ósculo / beijo / beijoca / beijinho; 

dinheiro / guita / massa / pasta; ânus / rabo / traseiro / bunda / bumbum / cu; 

etc. 

 Parâmetro de generalidade. Termos que têm um referente mais genérico até aos 

mais específicos: cadeira / cadeirinha / lugar / assento / poltrona / cadeirão / 

banco / sela, etc. 

 Parâmetro de áreas hiperespecíficas. Termos que podem ser frequentes em áreas 

específicas mas desconhecidos pelo geral dos falantes. Léxico do mar, do 

direito, da medicina, etc. 

 Parâmetro de neologia
303

. Termos que surgem para realidades especializadas ou 

novas realidades específicas. Panama papers, spread, off-shore
304

, etc. 

                                                 
303 A questão da neologia é especialmente complexa no contexto galego, pois há uma combinação de 

procedimentos para a incorporação de neologismos na língua culta galega: recuperação de palavras antigas (Deus); 
alargamento de significados toponímicos (rueiro –plano da cidade (pt)–); criação de novos termos (beirarrúa –passeio 
(pt) –, etc. Embora o mais frequente seja a incorporação de castelhanismos ou decalques do castelhano ao padrão geral 
da língua galega (folga com o sentido de huelga espanhol; tirar com o sentido de tirar espanhol), etc. 

304 Os estudantes galegos têm certa sensação de que o português é muito pemeável aos anglicismos, como os 
portugueses têm a sensação que no PB há maior presença de anglicismos do que no PE. O docente também deve 
colaborar para a reflexão linguística colocando alguns anglicismos também utilizados em galego ou espanhol: biker, 
Black Friday, body, casual chic, coach, coffee break, e-book,  face, junior, OK, reality, rider, top, VIP, etc. 
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Em geral, o docente vai fazer uma escolha geral, segundo a sua própria realidade educativa, 

estando atento às necessidades específicas da turma e dos próprios estudantes, o que exige do 

professor capacidade de observação e diálogo. Com tarefas de muito diferente natureza: 

preenchimento de espaços, relacionamento de palavras, análise de leituras, ditados, audições, 

legendas, traduções, etc. Porém, é possível estabelecer alguns procedimentos gerais, às vezes 

contraditórios, pela grande proximidade linguística e pela necessidade de adaptar os conteúdos a 

cada um dos níveis do QECR: 

 Processo de alargamento da competência léxica. 

 Processo de escolha da competência léxica. 

 Dificuldade em reduzir / alargar os conhecimentos segundo o nível e interesse 

dos formandos. 

 Dificuldade em estabelecer parâmetros de léxico necessário / desnecessário 

segundo o nível de aprendizagem. 

 Reduzir a área de conhecimento. P. ex. “casa”: apartamento, habitação, T-3, 

andar, piso, caução, porta, corredor, quarto, parede, varanda, terraço, casa de 

banho, sala de jantar, lar, comprar, vender, aluguer, etc. 

 Alargar área de conhecimento. P. ex. “casa”: condomínio, senhorio (cf. caseiro), 

saguão, maçaneta, pavimento flutuante, tijolo, bolha urbanística, crédito 

habitação, moradia, etc. 

 Dificuldade em reduzir as áreas de conhecimentos não necessárias. Palavras ou 

áreas de conhecimento de léxico rural, antigo, antropológico, etc. P. ex. 

canastro, entrudo, pote, testo, gaita, gaita-de-foles, abur, etc. Uma prática 

muito presente na tradição de ensino do galego e que tem tendência de ser 

implementado no ensino do PLE na Galiza. 

 

7.6 COMPETÊNCIA PRAGMÁTICA 

 

A pragmática entendida como o uso e a interpretação da língua em situação de comunicação, 

quer dizer, “o modo como as palavras são usadas para atingir os seus fins comunicativos” (Lima, 
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2007: 14). Assim, a pragmática está diretamente relacionada com a comunicação, a intepretação, a 

situação, a cultura, a cortesia, etc. e por isso varia mesmo dentro do mesmo sistema linguístico de 

região para região, segundo a idade, o estrato social, o nível económico ou o nível cultural. 

Não me trate por tu; santinho!; peça licença; diga obrigado; etc., devem ser interpretados 

desde o primeiro momento da aprendizagem da língua. Por esta razão é importante tentar explicar 

aos alunos o processo de fazer da sala de aula um espaço português, uma sala de aula à portuguesa, 

no linguístico mas também no pragmático, porque apesar de serem questões que atravessam todos 

os níveis de proficiência é muito produtivo nos aprendentes do nível limiar. Isto é, a partir do 

primeiro momento da aprendizagem os estudantes devem ser confrontados com uns usos 

pragmáticos gerais e estáveis. 

Dentro da competência gramatical e misturado com questões pragmático-comunicativas 

encontram-se estratégias de negociação do sentido (Long, 1996: 413-468), nomeadamente: 

 Confirmação: não é?; pois é; respostas eco com o verbo conjugado, p. ex. –

Estás com fome? –Estou, etc.;  

 Esclarecimentos: pode repetir, se faz favor; não estou a perceber; etc.;  

 Confirmação da compreensão: percebeu?; está a perceber?; etc. 

 

Ruiz de Zarobe (2013: 161-177), embora utilize a perspetiva do ELE, é um bom referente para 

este trabalho, pois põe em destaque a necessidade de criar uma consciência pragmática no 

estudante. Nós, os docentes, somos os que devemos transferir essa consciência pragmática e levar 

às aulas situações pragmáticas reais que possam recriá-las em situações comunicativas. Por 

exemplo, seria possível preparar uma unidade curricular com situações como espirrar, bocejar, abrir 

a porta, receber uma chamada, etc., mas também é possível aproveitar se essas situações se derem 

no contexto da sala de aula, quer dizer, improvisar aos olhos dos alunos atuações que o docente 

tem perfeitamente preparadas.  

Isto concorda com a ideia, exprimida ao longo desta tese de doutoramento, sobre a criação na 

sala de aula de um pequeno espaço português, brasileiro, etc. que não equivale ao contato direto, 

às viagens, às estadias, mas que pode dar o seu contributo ao recriar a realidade cultural meta, 

especialmente entre línguas e culturas tão próximas. De facto, para as pessoas, especialistas em 

PLE ou não, que já conhecem vários países da CPLP é fácil constatar que sem partilhar 
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teoricamente a mesma língua, um galego ou mesmo um espanhol se sente muito mais próximo 

cultural e pragmaticamente com um português do que entre um português com um guineense ou 

timorense. 

 

Es importante mostrarle al aprendiz que existen toda una serie de variedades comunicativas según las 

lenguas-culturas, así como de patrones culturales detrás de una lengua, que condiciona la interpretación y la 

producción lingüística. La lengua vehicula toda una serie de creencias, representaciones, valores… que quedan 

reflejados en ella, pero esas creencias y valores no son los mismos según las culturas. La cultura queda reflejada 

en el estilo comunicativo de una sociedad; por ejemplo, queda reflejada en la realización de los actos de habla, 

en los estilos de cortesía, en el ámbito no verbal, en las normas de conversación… (Ruiz de Zarobe, 2013: 162). 

 

Parece que a palavra chave é consciencializar sobre a necessidade de melhorarem a sua 

competência pragmática e intercultural, que os prepare para uma boa comunicação, para além do 

linguístico. A questão é se se devem ensinar estes conteúdos e como, porque, sabendo que existem 

estas diferenças e que essas diferenças têm reflexo na língua, não é tão evidente a metodologia. 

Como assinala Ruiz de Zarobe (2013:142), os docentes têm uma ideia formada da necessidade de 

ensinar gramática, vocabulário ou fonética, mas não no que diz respeito à pragmática. 

Pelo contrário, é uma competência muito divertida e muito interessante para os formandos, 

pois acorda uma panóplia de questões muito diferentes, dos fenómenos comunicativos ao 

socioculturais. Pelo que, mesmo sem querer pôr o foco nesta competência, o estudante vai adquirir 

conhecimentos que contribuam para a sua autonomia pragmática, a partir do binómio entre 

pragmalinguística (“la capacidad de entender y producir enunciados que realizan funciones”) e a 

competência sociopragmática (“la capacidad de seleccionar los enunciados adecuados a un 

contexto social concreto”) (Ruiz de Zarobe, 2013:143). 

Ou seja, não simplesmente aprender a dizer “fecha a porta”; “feche a porta”; “por favor, feche 

a porta”; “pode fechar a porta, se faz favor”; etc. mas também saber empregar cada uma das 

fórmulas linguísticas segundo a situação comunicativa e sociológica. Assim, em português, o aluno 

deve saber que “fecha a porta” não é a forma certa de se dirigir ao professor para que feche a porta. 

Como sublinha a professora: 

  

Pero ser competente pragmáticamente no es sólo usar funciones adecuadas a una situación social. Es además 
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ser capaz de producir e interpretar significados implicados, utilizar y comprender procedimientos de cortesía y 

manejar lo cultural, reconocer y emplear procedimientos discursivos (como los turnos de habla, la organización 

discursiva, las partículas discursivas…), y otras habilidades relacionadas con el uso social y cultural de la lengua 

(Ruiz de Zarobe, 2013:143-144). 

Isto contrasta com a possibilidade de que a competência pragmática possa ser conhecida 

apenas com o contato real com a sociedade que utiliza esses códigos pragmáticos. Este 

conhecimento implícito, obviamente, é importante, mas o trabalho explícito na dinâmica das 

explicações nas aulas de PLE é fundamental, porque, como explica a citada autora: 

1. Os alunos estrangeiros não identificam as particularidades pragmáticas de uma 

língua ou não percebem a sua importância sem uma aproximação específica. 

2. Os alunos não são sensíveis aos possíveis efeitos que uma particularidade 

pragmática possa ter no interlocutor. O caso do uso de tu, você, o Carlos, o 

senhor, o senhor doutor, etc. é um exemplo recorrente e relevante. 

3. Mesmo entre línguas próximas as normas comunicativas mudam, são diferentes 

e é possível empregar a língua com esse novo prisma. E, embora os exemplos 

mais relatados sejam os produzidos entre línguas e culturas muito diferentes (p. 

ex. japonês, chinês ou árabe) é certo que por esta questão tende a ser 

negligenciada, especialmente pelo formando, ao achar que a dificuldade 

comunicativa é apenas linguística. 

Por isso, um trabalho muito interessante nas salas de aulas é a prevenção do erro pragmático, 

por exemplo: 

a) Evitar atos comunicativos sem qualquer apresentação prévia ou posterior: 

 

Empregado: -Bom dia!  

Cliente: -Bom dia! 

Cliente: -Eram duas carcaças, se faz favor.  

Empregado: -Ora, aqui estão. 

Empregado: -Mais alguma coisa. 

Cliente: -Mais nada. 

Empregado: -Com licença. 
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Empregado: -Muito obrigado.  

Empregado: -Até logo! 

Cliente: -Até logo! 

 

b) Ser diretos nos processos comunicativos. 

c) Perceção de arrogância, cultural
305

, mas também linguística, p. ex. ao dar ordens 

através do uso do imperativo:  

“Abre a porta” cf. “Desculpe, era possível abrir a porta, se faz favor”. 

 

d) Utilizar um grau de cortesia maior ou menor ao que corresponder segundo a 

situação comunicativa. Neste caso sempre é recomendável que seja o 

interlocutor a rebaixar o grau de cortesia. 

e) Empregar padrões de comportamento da língua materna para PLE, 

especialmente chocantes no emprego de palavrões, mesmo em contextos 

formais. 

Repare-se em que muitas das anedotas que ilustram choques culturais partem de erros 

pragmáticos, especialmente interessantes e reveladoras são as anedotas relatadas por pessoas que 

não conhecem a língua, mas acham que conhecem a sociedade
306

. A este respeito: 

 

Los errores pragmáticos tienen generalmente consecuencias negativas sobre la comunicación con los nativos 

de una lengua, más que los errores lingüísticos. Es fácil comprender e incluso admitir un error lingüístico en un 

aprendiz de lengua extranjera, no tan fácil un error pragmático, que impacta directamente en la relación 

                                                 
305 A obra de Federico J. González (2004) está cheia de anedotas que ilustram esta perceção arrogante do 

espanhol em Portugal: 
Em relação ao orgulho, traço histórico do carácter hispano, tende a fazer que o indivíduo se comporte quase sempre de forma «arrogante», 

convencido de que a sua forma de ser é correcta em si mesma. E nada pode ser mais negativo para a abertura mental do que o orgulho de que nós 
próprios é que somos correctos. Recordo-me de que eu próprio, quando era pequeno, quando íamos de férias a uma província espanhola, não fazia 
o mínimo esforço para compreender as diferenças culturais. Éramos os «madrilenos», éramos mais modernos, os que impúnhamos a moda, os que 
usávamos as coisas que depois usariam ali, os que estávamos a par das últimas tendências... Neste sentido, a Espanha ainda está cheia de 
«madrilenos». 

Esta atitude de arrogância cultural produz-se, por vezes, de forma consciente, mas é verdade que muitas vezes não é mais do que um 
comportamento inconsciente. São décadas de existência sem ter de exercitar este instinto, sem necessidade de reconhecer a diferença cultural. Esta 
aptidão simplesmente não foi cultivada. Possivelmente, o resultado é o mesmo, que não é mais do que não saber reconhecer as diferenças existentes 
entre as diferentes culturas, mas a possibilidade de correcção é maior se, pelo menos, não houver a priori uma intenção de ignorar (González, 2004: 
61). 

306 García Benito (2002: 122), por exemplo, ilustra-nos com uma simpática anedota de uma colega, professora 
universitária, e o tratamento Dom / Senhor em portugués. 
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interpersonal, y el receptor no siempre se manifiesta tan abierto a aceptarlo o a tomarlo como un error de un 

aprendiz; más bien tiende a interpretarlo en términos, por ejemplo, de mala educación, brusquedad, 

inoportunidad, agresión, sorpresa… o como una incapacidad social del extranjero. Puede ser que el locutor nativo 

detecte el error como propio de una persona “extranjera”, en cuyo caso tenga más predisposición a aceptarlo, 

pero, en general, los nativos de la lengua extrajera son mucho más susceptibles a los errores pragmáticos que a 

los lingüísticos (Ruiz de Zarobe, 2013: 146). 

 

Em relação com o anterior, existe a questão de como considerar a relação dos erros linguísticos 

com os pragmáticos e vice-versa. Quando ao longo do processo de aprendizagem se pode ter um 

conhecimento pragmático muito aprofundado, sob uma perspetiva estrangeira, mas manter aspetos 

fonéticos, gramaticais ou morfológicos fossilizados. 

Em todo o caso, e com independência da perspetiva do formando, parece interessante que o 

docente tenha plena consciência da importância da competência pragmática no processo de 

aprendizagem, pois o contexto concreto onde se desenvolvem geralmente as aulas de PLE na 

Galiza, alunos não nativos e muito homogéneos, faz com que esta competência não seja 

suficientemente atendida.  

Esta necessidade é especialmente descuidada nos manuais de ensino, pois a sua descrição é 

muito difícil para ser explicada em níveis de iniciação sem empregar grande aparato explicativo, o 

que, ao mesmo tempo, obriga a empregar formas linguísticas superiores aos conhecimentos dos 

estudante. Por isso é tão importante na competência pragmática a figura do docente, docente de LE 

com conhecimentos profundos da cultura pragmática do espaço de acolhimento ou docente com a 

mesma LM do que os aprendentes. 

Por outro lado, mesmo sendo a implementação de pragmática nas aulas de PLE relativamente 

recente, como em outras línguas estrangeiras, põe-se em destaque a importância e a necessidade de 

tratar conteúdos pragmáticos nas aulas.  

Para o caso galego, que as aulas sejam lecionadas por docentes galegos faz com que a 

aprendizagem pragmática seja oferecida com dupla visão cultural, pois o docente já sentiu, sofreu, 

viveu, essas situações e pode oferecê-las de forma didática e perspetivada culturalmente a partir de 

uma ótica galega. Pois os novos métodos de ensino, baseados na competência comunicativa, só 

podem ser atingidos a partir da proficiência na competência pragmática, pois é inerente a ela. Pelo 

que rejeito a possibilidade, mesmo teórica, de comunicar otimamente sem ter experiências 
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pragmáticas, pois ambas as competências, a comunicativa e a pragmática, formam duas faces de 

uma mesma moeda. 

Não é possível ser utentes autónomos e competentes sem atingir a necessária competência 

pragmática, já que a língua é utilizada em contextos concretos e é preciso adequar-se 

pragmaticamente a eles. E o que é ainda mais importante, a competência pragmática possibilita que 

os falantes estrangeiros sejam aceites pelos utentes nativos, tratar-nos-ão inseridos nos seus 

próprios códigos pragmáticos, especialmente necessários quando a aprendizagem da língua se 

produz ou desenvolve com objetivos laborais ou de residência num dos países da Lusofonia.  

Mesmo assim, repare-se que os códigos pragmáticos dentro do espaço lusófono são muito 

diferentes. Quer dizer, alcançar os repertórios pragmáticos precisos para cada uma das situações 

comunicativas. Por isso, a globalização das nossas sociedades está associada ao crescente interesse 

pela aprendizagem de línguas, e por uma aprendizagem sob uma perspetiva comunicativa, com 

conhecimentos socioculturais e interculturais. 

Diretamente relacionada com a competência pragmática está a importância da análise do ato 

de fala, definido como: 

 

Acción realizada ao emitir un enunciado cun fin comunicativo concreto. Os actos de fala defínense por unha 

intervención determinada do falante (“forza elocutiva”) e polo efecto que producen no oínte (“efecto 

perlocutivo”) (Palacios Martínez, 2009: 29). 

 

Não se pretende agora aprofundar nas referências clássicas de J. L. Austin e J. R. Searle, mas 

sim relacionar leituras no quadro teórico e pô-las em diálogo com a experiência educativa nas aulas 

de PLE e com os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho da Europa, cujo primeiro fruto foi a obra 

Nível limiar: para  o ensino / aprendizagem do português como língua segunda / língua estrangeira 

(Casteleiro, Meira & Pascoal, 1988), em toda a Europa e para todas as LE o ensino comunicativo 

converte-se na metodologia fundamental, e os atos de fala passam ao primeiro plano (Coste, 2002: 

87-94). Trabalhos institucionais desenvolvidos com posterioridade afundaram nesta perspetiva: O 

Português para Falantes de outras línguas, o Utilizador Elementar (Grosso, Tavares & Tavares, 

2008) e sobretudo no Quadro de referência para o ensino português no estrangeiro (QuaREPE). 

Tarefas, actividades, exercícios e recursos para a avaliação (Grosso, 2011). 
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O mais importante para este trabalho é pôr em destaque que mesmo com a grande proximidade 

linguística e cultural existente no quadro analisado, cada sociedade, através da língua, tem umas 

características particulares na expressão da realidade, por isso os atos de fala se podem realizar de 

forma direta ou indireta. 

Estes indicadores elocutivos podem ser percebidos pelos formandos galegos como não 

necessários, desnecessários, redundantes ou mesmo impercetíveis, porque, na língua portuguesa há 

uma maior tendência para os atos de fala indiretos, ao contrário do que é habitual nas mesmas 

situações para os falantes galegos: 

 

“caso seja necessário” cf. “tens”; 

“queira por favor” cf. “faz”; 

“queria, se faz favor” cf. “quero” 

 

Como já foi referido isto pode criar choques culturais não derivados de um problema de 

comunicação linguística. Isto ainda é mais complexo quando se repara que dos atos de fala, diretos 

e indiretos, são normalmente os indiretos os que levantam mais dúvidas entre os falantes 

estrangeiros a aprender uma LE. 

Por outro lado, os atos de fala, e a competência pragmática em si, estão também relacionados 

com as relações entre língua e culturas, com um sentido plural e não limitado à entidade nacional: 

cultura portuguesa, mas também cultura urbana, cultura rural, cultura dos jovens, cultura 

académica, etc., mas esta questão vai ser tratada mais devagar na seguinte secção. 

Para além dos estudos pragmáticos gerais ou análises interculturais comparatísticas é muito 

interessante pôr em destaque entre os aprendentes de PLE na Galiza como as mesmas disposições 

ou formulações existem nas diferentes línguas mas varia a sua frequência e a perceção pragmática 

das mesmas. Quer dizer, como nas mesmas situações, e existindo as mesmas construções 

linguísticas, são preferidas distintas fórmulas. Esta questão vai da simples saudação –Bom dia! é 

preferido a Olá! no primeiro contato matinal–, até outras situações mais complexas. 

Não é possível desenvolver, por razões evidentes de espaço, a relação língua-cultura, nem a 

existência ou não de princípios pragmáticos universais, mas é fácil constatar que a maioria dos 

estudos se centram na comparação de pares entre duas realidades linguísticas diferentes, 
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nomeadamente o inglês com outro par, pelo que no âmbito do PLE ainda há muito espaço para o 

desenvolvimento teórico e prático nesta área. Assim, não é possível aqui chegar a conclusões 

maximalistas, habituais neste âmbito de estudos das relações língua-cultura, pelo qual a cultura 

determinaria totalmente a nossa forma de falar, de nos comunicarmos, de interpretarmos, em 

definitivo, a realidade. A perceção através da experiência da sala de aula é que existem outros 

fatores também importantes no momento de interpretar a realidade, pois dentro do mesmo sistema 

linguístico há realidades pragmático-culturais tão diferentes como a brasileira a africana –todas 

elas reduzidas injustamente– ou a europeia. 

Estes trabalhos são muito interessantes para outras muitas áreas que não a linguística, porém, 

o docente também alarga os seus conhecimentos ao analisar a perspetiva aplicada em outras áreas 

de conhecimento ao fenómeno da pragmática em situação de interculturalidade, Reflexões de um 

Espanhol em Portugal (González, 2004) ou A imagem de Portugal na Galiza (Quiroga Díaz, 2016) 

e A imagem da Galiza em Portugal (Pazos-Justo, 2016), são são boas amostras para a formação 

complementar dos docentes de PLE na Galiza. 

São inúmeros os exemplos de contatos onde o fenómeno linguístico intercultural é 

fundamental para determinar como são os portugueses: são reverenciais, corteses, muito bem-

educados, mesmo exagerados pelos seus usos nos atos de fala ou na cortesia. O que faz que o 

realmente interessante no processo de ensino e aprendizagem seja a codificação e não a 

decodificação ou interpretação, pois ao serem culturas linguísticas tão próximas, nomeadamente a 

portuguesa, para evitar os já referidos erros pragmáticos, as confusões, a perceção de descortesia, 

etc.  

Um exemplo poderia ser quando em Portugal no momento do pagamento os funcionários 

dizem “com licença”. Não há dificuldade em interpretar a mensagem, mas é difícil que um falante 

galego de PLE utilize essa expressão nesse contexto. Este exemplo, como outros muitos que 

poderiam ser citados, leva-nos para uma questão que está a ter grande desenvolvimento como são 

os estudos de comunicação intracultural, conhecidos pelo termo em inglês variational pragmatics 

(Ruiz de Zarobe, 2013: 158). 

Centrados nos estudos de variação pragmática dentro do mesmo sistema linguístico, 

partilhando a mesma língua e a mesma cultura –embora isto seja muito mais discutível–, ao 

comparar os usos pragmáticos entre PE e PB as diferenças podem ser, e de facto são, grandes, 
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porque esta variação já existe dentro dos mesmos espaços linguísticos autónomos entre espaços 

urbanos ou rurais, jovens ou idosos, letrados ou iletrados, etc. 

Neste ponto, interpreta-se que as reflexões gerais podem ser aplicadas à área de PLE no 

contexto galego: 

 

Los estudios de comparación de actos de habla y de cortesía han de proporcionarnos una apertura y 

comprensión mayor hacia otras culturas y formas de comportarse, y entender las razones profundas que subyacen 

a los comportamientos de los individuos de una sociedad, y que a menudo calificamos superficialmente o 

enjuiciamos mediante estereotipos (Ruiz de Zarobe, 2013: 158). 

 

Que se traduzem nos recorrentes “os portugueses são amáveis”, “são parcimoniosos”, “têm 

muita pachorra”, etc. Porém, mais importante ainda é que estas análises e estudos sobre a 

competência pragmática sejam transferidas à elaboração de materiais didáticos e como são 

encaradas estas questões no processo de ensino, aprendizagem e avaliação de PLE. 

É evidente que este desenvolvimento nos formandos não é imediato e o seu desenvolvimento 

vai depender de vários fatores, o input no processo de aprendizagem, o tempo de aprendizagem, a 

distância psicológica ou psicossocial com a outra cultura –especial nas questões de género, por 

exemplo– e, sobretudo, o contato direto com a comunidade linguística que faz com que o 

desenvolvimento da competência pragmática e cultural esteja diretamente relacionado com os 

interesses reais de cada utente da LE. Este último fator tem a sua importância, pois coloca em 

destaque o analisado anteriormente: a variação pragmática dentro do mesmo espaço linguístico 

supõe o reconhecimento –ou não– do estudante como utilizador de uma competência pragmática 

alheia a uma determinada comunidade linguística. Por exemplo, “abrasileirado” em Portugal ou 

“aportuguesado” no Brasil. 

Esta questão da variabilidade pragmática também está em relação com o modelo de português 

ensinado, PE, PB, referências africanas, etc. que vai para além da norma fonética, a norma léxica 

ou a norma sintática. Porque, em definitivo, conhecemos um modelo sociolinguístico fechado, onde 

todos os fenómenos estão relacionados com a sociedade, e com o modelo que a sociedade aceite 

para os falantes estrangeiros. Quer dizer, um aprendente de PLE modelo PE ao estar em contato 

com PB deve saber quais são as normas pragmáticas e culturais diferentes ao modelo que conhece, 

para além de que na norma pragmática também se regista uma grande variedade individual, 
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geracional, sociológica, etc. Por isso, é habitual que após uma experiência pessoal com falantes 

nativos os alunos confirmem ou contradigam algumas das aprendizagens pragmáticas trabalhadas 

nas aulas, nomeadamente os tratamentos por tu, você, o/a senhor/a e outras questões de cortesia. 

Como assinala Ruiz de Zarobe (2013: 165) “en el caso de la pragmática, no existe siempre la 

polaridad apropiado vs. no apropiado, sino a menudo una gradación en esa característica de 

apropiado”. 

Por isso, é importante sublinhar o papel dos docentes no processo de ensino e aprendizagem, 

porque a competência pragmática e cultural supõe um grande aparato explicativo e de tratamento 

didático. E, a este respeito, sobre os docentes sempre se vai levantar a questão de se o docente deve 

ser ou não nativo: 

 

El profesor siempre resulta fundamental en una clase de lengua, así como la lengua que él utiliza frente a 

los estudiantes y en las interacciones con los estudiantes. Un profesor nativo resulta en principio ideal como 

fuente de exposición a la lengua para el estudiante, y como representante de la cultura que enseña, lo cual se verá 

favorecido si él mismo posee conciencia pragmática y cultural, y formación en estas materias. Un profesor no 

nativo puede resultar también idóneo siempre que haya interiorizado y puesto en práctica la pragmática de la 

lengua. Ahora bien, es difícil concebir como adecuado a un profesor no nativo que no domina las normas 

comunicativas de la lengua, que no ha tenido contacto directo con la lengua auténtica, que no ha realizado 

estancias en el país de acogida para empaparse de la cultura, etc. (Ruiz de Zarobe, 2013: 165-166). 

 

Conhecer as duas culturas, quer para docentes nativos ou não nativos, parece ser a melhor 

opção numa competência de tanto conhecimento através do intercâmbio real entre as pessoas. Por 

isso, como já se significou noutros capítulos, nem sempre a ideia do professor nativo tem de ser a 

melhor para o desenvolvimento positivo nos formandos de PLE. 

Por outro lado, é menos interessante na Galiza o estudo da pragmática transcultural, entendida 

como a pragmática estabelecida entre pessoas de culturas diferentes através de uma LE para ambas. 

Ou seja, a possibilidade de que um galego estabeleça comunicação com um alemão em português 

fora do âmbito geográfico e linguístico do português que lhe é próprio. Uma área muito mais 

produtiva em referência ao inglês, pois é a língua de comunicação internacional e língua franca em 

muitas áreas, e como já foi referido, começa a ser possível a possibilidade de que galegos e outros 

falantes do espaço lusófono se comuniquem em inglês, sobretudo no contexto académico, científico 
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e comercial embora não seja generalizado.  

Por isso, é tão importante a criação progressiva da denominada pelo QECR (2001: 150) 

“consciência intercultural”, que mesmo refere o “desenvolvimento de uma personalidade 

intercultural” QECR (2001: 153). Denomino aqui este processo como criação progressiva, porque 

o formando deverá ultrapassar em diferentes etapas o choque cultural, desenvolver o gosto pelo 

desconhecido e aproximar-se através da adatação cultural. Bem é certo que no contexto de PLE 

estas etapas são muitos rápidas, quando não tem o estudante um conhecimento muito ativo e direto 

da cultura em estudo. De facto, para os estudantes galegos, ás vezes, torna-se mais atraente o 

conhecimento de outras realidades da Lusofonia que não a portuguesa, muito mais “exóticas”, 

desconhecidas e com mais incógnitas a desvendar. 

Para este processo de desenvolvimento de uma personalidade intercultural algumas áreas têm 

maior interesse do que outras, assim a música, o cinema, a televisão, o teatro, a literatura, têm maior 

percurso no processo de ensino e aprendizagem do que a política, a história ou a economia, que 

até, sem fugir ao tratamento de questões mais polémicas, podem acordar velhos prejuízos ou 

situações de conflito. 

Ao mesmo tempo que se referenciam os contatos reais com a comunidade linguística em 

questão são também importantes os materiais didáticos e os métodos empregados nas aulas, para 

fazer as melhores escolhas em relação ao input apropriado segundo a natureza e as necessidades 

do formando. Como anedota significativa referir que são muitos os métodos que referem no ato de 

fala “pedir um café” a forma linguística “queria uma bica” o que faz de uma fórmula lisboeta muito 

restrita uma aprendizagem geral. Como os métodos publicados tendem sistematizar e apresentar 

enunciados mínimos, como é lógico por razões de espaço e de agilidade, são os docentes os que 

devem alargar os conhecimentos segundo as necessidades específicas de cada turma ou aluno.  

Como estabelece Ruiz de Zarobe (2013: 167-170) no seu trabalho sobre o ensino da 

competência pragmática, o estudante numa LE é um falante nessa LE e deve aprender e usar os 

atos de fala segundo essa LE “lo que significa aprender las formas lingüísticas que realizan un acto 

de habla, más los usos sociales de dichas formas y el funcionamiento de ese acto de habla en esa 

lengua”, assim na metodologia do ensino dos atos de fala é preciso pôr em destaque: 

 A tomada de consciência do ato de fala na própria língua materna ou nas várias 

línguas que já se conhecem ou que já se tivessem estudado.  
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Por exemplo, como se compra pão numa padaria ou como é tratado um cliente 

num café. 

 Reconhecimento e nomeação do ato de fala.  

As formas que são empregadas para exprimir uma queixa, um oferecimento, 

pedir licença, convidar, propor alguma coisa, pedir ajuda, etc. 

 Emprego de formas reais do ato de fala.  

Por exemplo, no ato de fala “pedir uma água das pedras numa esplanada” 

podem ser empregadas distintas formas linguísticas, mas é importante que essas 

formas correspondam com as mais empregadas pelos próprios nativos nesses 

contextos: “Queria uma água das pedras, se faz favor”. Mesmo que se esteja à 

espera de possíveis jogos linguísticos que possam criar confusão na 

comunicação
307

. Mas na verdade outros usos são possíveis linguisticamente, 

mas não são nem tão utilizados nem tão aguardados pelo interlocutor: “quero 

uma água das pedras”; “era uma água das pedras”; “dá-me uma água das 

pedras”; “Eu, uma água das pedras”; “uma água das pedras”; etc. todos eles 

tratando o empregado por “você” e empregando “por favor”. 

 Consciencializar que um ato de fala pode ser percebido pelo contexto e não pela 

forma linguística usada.  

Mesmo se pode chegar a que um ato de fala como, por exemplo, pagar, seja 

percebido no contexto comunicativo e não pela forma linguística usada: cobra-

me! (num bar, com uma nota na mão e com uma conta para pagar) é o mais 

empregado pelos aprendestes galegos de PLE, mas dificilmente um português 

vai reconhecer essa fórmula linguística como própria, embora não haja qualquer 

tipo de dúvida sobre o ato de fala, com sucesso comunicativo com um uso 

                                                 
307 É frequente que em Portugal se faça o jogo metalinguístico: “Queria? Mas então já não quer?”  
Estes jogos são comuns às línguas do nosso contorno e server para explicar, penalizar usos linguísticos 

considerados incorretos ou errados. Por ex. em espanhol quando se diz: “Yo y mis amigos” a outra pessoa replica para 
corrigi-la: “El burro delante para que no se espante”, pois em espanhol considera-se que Yo não pode ir à frente neste 
tipo de frases, ao contrátrio do que se passa em português, onde é o mais frequente colocar Eu numa numeração: “Eu 
e os meus amigos”. 

Outro exemplo representativo da função corretora destes jogos é o português: “Se vais, não precisas de ir” que 
pretende corrigir o uso frequente da perífrase Ir + ir: “Vou ir a Braga”, algo que nem em galego, nem em espanhol é 
considerado errado. 
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linguístico errado.  

 Limitar e classificar as realizações linguísticas do ato de fala.  

É fácil verificar que cada um dos atos de fala (parabenizar, aconselhar, oferecer, 

etc.) pode ser formulado através de várias realizações linguísticas, assim o ato 

de fala “aconselhar alguém para estudar português” pode ser realizado através 

de múltiplas realizações: “tem de estudar português”; “devia estudar 

português”; “deveria melhorar o português”; “estuda português”; “poderia 

estudar português”; “há um curso de português na universidade”; “eu a ti, 

frequentava um curso de português”; etc.  

É importante pôr em destaque que cada um destes enunciados emprega 

estratégias comunicativas diferentes:  

i. uma ordem (“tem de estudar português”);  

ii. uma sugestão informativa (“há um curso de português na universidade”);  

iii. uma sugestão personalizada (“eu a ti, frequentava um curso de 

português”); etc.  

Por isso, é difícil estabelecer as melhores estratégias para a aprendizagem 

através simplesmente de métodos e é fundamental o papel do docente na 

elaboração dos seus próprios materiais segundo as necessidades específicas do 

seu contexto. 

 Pôr em relação o uso linguístico e o seu funcionamento cultural.  

Como acontece em todas as línguas, nem todas as possibilidades linguísticas 

são sinónimas ou equivalentes no uso, nem, muitas vezes, se podem empregar 

indistintamente em todos os contextos. O uso vai variar segundo o interlocutor, 

a posição social do interlocutor, a situação social e o contexto comunicativo: 

“Podia fechar a porta, se faz favor”; “Fecha a porta”; “Está frio”; “É preciso 

pouparmos” (para convidar alguém a fechar a porta e poupar na fatura da luz); 

etc. 

 Desenvolver os atos de fala num contexto concreto e específico.  

O docente deve pôr em relação os atos de fala com os usos linguísticos 

socialmente aceites. Por exemplo, é diferente pedir uma cerveja num bar ou 
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num jantar entre colegas ou numa reunião de empresa.  

Outro aspeto em que os alunos reparam muito, menos os formadores, nada os 

manuais, é na questão dos bordões linguísticos
308

, palavrões e o contexto 

específico em que eles devem ou não ser empregados. É um modelo de língua 

ao que o estudante, especialmente se for jovem, se expõe rapidamente e com 

vontade de conhecer quando interage com falantes nativos.  

 

Repare-se, entretanto, que não se tratam apenas de questões simplesmente linguísticas, mas de 

aspetos culturais que têm o seu impato na comunicação. Mesmo quando a proximidade cultural 

seja, relativamente, tão próxima. De facto, o traço de impontualidade, falar por falar, etc., é 

colocado por outras culturas à cultura ibérica, à cultura latina, etc., mas são também estes traços os 

que as comunidades linguísticas colocam para falarem das outras culturas: “os brasileiros são mais 

impontuais do que nós”; “os portugueses são mais responsáveis do que nós”; etc. Pelo que para 

não restringir a análise a “erros pragmáticos” podemos interpretá-los como “usos inapropriados”. 

(cf. LoCastro, 2003). 

Por outro lado, foge ao interesse deste trabalho o estudo sobre a existência de universais 

pragmáticos, pois é menos interessante pela proximidade cultural e linguística. Aliás, até poderia 

ser mais interessante comparar a pragmática intersistémica no espaço lusófono em África ou no 

Brasil, por não falar do português em Macau ou em Timor Leste, cuja complexidade cultural vem 

também caracterizada pelo papel simbólico desenvolvido pelo português nestes países. 

 

7.7 COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

A competência intercultural é definida como a análise dos usos linguísticos e culturais de uma 

LE em comunicação com outros falantes nativos ou não nativos, enquanto os estudos culturais 

                                                 
308 Neste sentido, discorda-se da visão negativa e carente de utilidade que se lhe dá ao bordão linguístico no 

dicionário priberam: 
3.[Linguística] Palavra ou locução esvaziada de sentido e sem função morfossintáctica, que se repete no discurso, 

geralmente de forma inconsciente ou automática (ex.: os bordões portanto e é assim são característicos do registo 
coloquial). 

Bem pelo contrário, bem utilizados, os bordões linguísticos dão autenticidade e autonomia aos falantes de PLE. 
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analisam os usos linguísticos e culturais dos falantes de uma língua. Ora bem, para além da 

definição e delimitação de cada âmbito de estudo, o interessante é perceber a necessidade de que 

formador e formando deem importância ao binómio língua-cultura (Ramon, 2017) e à 

transcendência desta competência no âmbito do PLE no contexto galego. 

Esta competência está ligada à competência pragmática, embora a transcenda ao ir além dos 

atos de fala ou da cortesia, uma questão muito interessante para tratar com intensidade na sala de 

aula de PLE na Galiza. 

No processo de ensino e aprendizagem de línguas segundas, não maternas ou estrangeiras, a 

competência cultural é muito importante, sobretudo em estudantes adultos, pessoas com referências 

culturais já alicerçadas. Esta competência é especialmente sensível quando o processo de ensino e 

aprendizagem se desenvolve em contextos fronteiriços, como é o caso da Galiza e, em geral, no 

Estado espanhol, onde o contato, as referências e os conhecimentos sobre Portugal ou o português 

–reais, imaginários, estereotipados ou topicalizados–, são muito intensos, das experiências 

individuais às transmitidas socialmente. 

Neste capítulo vão ser apresentadas algumas situações do âmbito da competência cultural que 

surgem constantemente na sala de aula de PLE: do choque cultural à comparação dos usos 

socioculturais; do imaginário ao tópico; do desconforto do preconceito à procura da realidade plural 

e complexa das sociedades onde se fala português. A partir desta análise realizar-se-ão algumas 

considerações gerais sobre o papel do docente, dos materiais e dos manuais de PLE para o 

desenvolvimento da competência cultural dos formandos e, se for possível, das nossas sociedades. 

Não é possível ensinar e aprender línguas sem ter em conta a dimensão sociocultural e 

intercultural. A comparação entre línguas mas também entre sociedades e culturas é um processo 

inerente à aprendizagem. Esta competência cultural é muito importante com as novas metodologias 

comunicativas, não chega com “dizer”, mas como e quando se diz.  

De facto, até à implementação da focagem comunicativa na aprendizagem de línguas, a cultura 

apenas era ensinada como um conjunto de conhecimentos enciclopédicos equivalentes aos dos 

falantes maternos, os grandes acontecimentos históricos e os vultos fundamentais nacionalmente 

consagrados, e não a partir da dimensão social do facto linguístico. Isto fazia com que a cultura 

acabasse por ser uma aula de História nacional no estrangeiro, que pouco ou nada interessava aos 

estudantes, e que podia provocar irritação no docente nacional face às demonstrações de pouca 
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emoção do aluno. 

A aprendizagem de uma outra língua é estar em contato com uma outra cultura, mesmo que as 

diferenças sejam mínimas, como é o caso do português, embora por essa proximidade os equívocos, 

os preconceitos ou as confusões também possam ser, às vezes, mais subtis e acabem por ser mais 

importantes do que o próprio sistema linguístico, percebido como a aprendizagem de regras 

sintáticas, lexicais, morfológicas e fonéticas. Quer dizer, não se pode negligenciar esta competência 

e deve-se consciencializar os alunos sobre a sua importância. 

As relações ibéricas, pelo menos sob a perspetiva galega, têm um forte fator sociocultural, por 

vezes mais do que propriamente linguísticas, por isso, na sala de aula os alunos, jovens ou adultos, 

trazem uns conhecimentos socioculturais sobre a língua, a cultura, os países, os tópicos, etc. que se 

devem confrontar a partir da primeira aula. Uma conceção da interculturalidade ligada ao uso 

linguístico do falante de português, que permita ao estudante interatuar e compreender as chaves 

culturais em situações comunicativas quotidianas. 

 

7.7.1 Tomada de consciência da competência cultural 

 

Como anedota ilustrativa do peso da competência cultural no âmbito teórico e prático do PLE 

no espaço hispano, a obra Para acabar de vez com Tordesilhas (Pinto & Júdice, 1998) tem este 

título que apenas pode ser compreendido no plano cultural, mas na dita obra não há qualquer 

trabalho sobre a competência cultural, o que reforça a ideia-força de que a competência cultural 

portuguesa em Espanha, no seu conjunto, é mais intuída do que entendida. 

São vários os trabalhos onde se reflexiona sobre a conceção da cultura nas diferentes 

disciplinas sociais e as aceções que podem ser de interesse para os docentes que trabalham, 

trabalhamos, com as línguas em contextos de língua segunda, língua não-materna ou língua 

estrangeira. São empregados aqui os trabalhos de Brown (1986), Ferreira (2002), Guillén Díaz 

(2005), Miquel López (2005) ou Grosso (2006). 

O mais importante é compreender e fazer compreender aos estudantes que a cultura, os códigos 

socioculturais, unem os membros de uma mesma comunidade face a outra, e este sentimento de 

compartilhar conhecimentos explícitos ou implícitos faz com que possam diferenciar-se de outras 

comunidades e que sejam identificados como diferentes. Ao mesmo tempo que se produz este 
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processo de identificação, a cultura é institucionalizada por diferentes vias, sobretudo –acredito– 

através das elites políticas, económicas, culturais, etc., o que faz com que essa dinâmica do que nos 

aproxima e nos diferencia entre comunidades humanas seja recorrentemente (re)avaliada. Por isso, 

é fundamental poder transmitir a ideia de que a cultura se aprende também com a aprendizagem da 

língua, mesmo que essa cultura –de acordo com a própria perspetiva cultural galega–, nos seja tão 

próxima como a portuguesa, ou tão diferente como a brasileira ou angolana, com os senões que se 

possam colocar. 

As manifestações socioculturais podem organizar-se e exprimir-se de várias maneiras, mas, ao 

contrário dos níveis de conhecimento estritamente linguísticos, vão apresentar-se desde o primeiro 

momento em que se aprende uma língua, de forma total e absoluta. As formas de tratamento entre 

as pessoas, os símbolos, as crenças e as opiniões sobre os outros coletivos, a visão do professor, o 

olhar do aprendente, as diferentes realidades, os tópicos ou os preconceitos estão de forma etérea 

mas constante no processo de aprendizagem, dentro e fora da sala de aula. A língua acaba por ser 

indissociável das culturas –em plural– em pares opostos ou complementares, com os seus vasos 

comunicantes, até entrelaçar complexas redes:  

 Cultura portuguesa ≠ ou ≈ cultura brasileira, angolana, etc. 

 Cultura galega ≠ ou ≈ cultura espanhola. 

 Cultura galega ≠ ou ≈ cultura portuguesa. 

 Cultura galega ≠ ou ≈ cultura brasileira. 

 Cultura portuguesa ≠ ou ≈ cultura brasileira, angolana, etc. 

 Cultura lusófona ≠ ou ≈ cultura portuguesa, cultura brasileira, angolana, etc.  

 Cultura tradicional ≠ ou ≈ cultura moderna. 

 Cultura urbana ≠ ou ≈ cultura rural. 

 Cultura popular ≠ ou ≈ cultura das elites. 

 Cultura machista ≠ ou ≈ cultura não machista. 

 Cultura dos jovens ≠ ou ≈ cultura dos idosos. 

E um longo etc. de pares contrastivos ou complementares. 

Outras das complexidades da competência sociocultural é que é intrinsicamente estável e 

instável ao mesmo tempo, mas também em relação com o fenómeno linguístico. Por conseguinte, 
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é possível aplicar uma visão estática ou contraditória no processo de ensino. Apenas por colocar 

algumas dúvidas exprimidas pelos alunos: “Em português é presidente ou presidenta?”
309

; 

“Obrigado ou obrigada?”
310

; “No hospital só há médicos e enfermeiras?”
311

; “Temos masculino 

para mulher-a-dias?”
312

; “Em Portugal não há AMPA, apenas são APA?”
313

; “Em português não se 

utiliza “alunado” para evitar a diferenciação aluno/aluna?”
314

; etc. 

A dimensão e os objetivos deste capítulo não permitem maior análise, mas com pouco esforço 

é possível conferir nos manuais e obras de referência a dimensão linguística destes fenómenos 

socioculturais. Por exemplo, o papel que homem e mulher desempenham nos manuais, nas 

imagens, nos textos, etc. Assim, são identificados chefes, empresários, patrões, médicos ao lado de 

muitas secretárias, enfermeiras, empregadas, etc. 

De facto, todas estas questões anteriores foram colocadas sobretudo pelas formandas com 

consciência de género a partir de experiências próprias fora da sala de aula ou a partir de situações 

ou imagens dos materiais de PLE. Estas sensibilidades fazem com que os docentes tenham que ir 

adaptando materiais ou eliminando outros, mesmo livros que com as suas imagens apresentam a 

mulher ou qualquer outro aspeto sensível para os estudantes, em situação de submissão ou 

subalternidade. Esta é uma situação geral à docência de uma LE, a focagem não pode ser idêntica 

num país muçulmano, num país oriental, etc. 

O QECR faz especial atenção a esta necessidade de tomada de consciência da ligação da língua 

e a cultura, ao contrário do que era norma e afortunadamente cada vez é menos habitual: reduzir o 

conhecimento da língua a umas regras gramaticais.  

 

                                                 
309 Lembre-se a polémica sobre a Presidenta Dilma Rousseff. 
310 Mesmo em manuais modernos, falantes jovens ou corpora moderna, esta diferença não é nem homogénea 

nem geral em português. 
311 Em espanhol, como também acontece em português, é muito frequente o uso em masculino de algumas 

profissões: la juez, la médico, la técnico, etc. 
312 Os aprendentes precisam que o docente os obrigue a fazerem reflexões sociolinguísticas sobre as suas 

próprias línguas: em espanhol também não há feminino de: la criada com o sentido de senhora a dias. 
313 Associação de pais de alunos em Portugal; Asociación de Nais e Pais na Galiza, Asociación de Madres y 

Padres em Espanha. 
314 Formas como estudantado, alunado, profesorado, etc. são de uso geral em galego para evitar usos de 

masculino e feminino, ao contrário do que acontece em português. 
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Estritamente falando, o conhecimento da sociedade e da cultura da(s) comunidade(s) onde a língua é falada 

é um dos aspectos do conhecimento do mundo. É, no entanto, suficientemente importante para merecer uma 

atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos outros aspectos do conhecimento, parece provável que este 

conhecimento fique fora da experiência prévia do aprendente e seja distorcido por estereótipos (Conselho da 

Europa 2001, 148). 

 

Este conceito não enciclopédico do conhecimento cultural enquadra os referentes partilhados 

de modo geral por essa comunidade, com as suas próprias contradições e evoluções, evidentemente. 

No próprio QECR são referenciados aspetos gerais como: 

 a vida quotidiana;  

 as condições de vida;  

 as relações interpessoais;  

 os valores, as crenças e as atitudes;  

 a linguagem corporal;  

 as convenções sociais; e, 

 os comportamentos rituais.  

A competência cultural chega às vezes até pormenores insuspeitos como pode ser:  

 a ordem dos apelidos em português; ou, 

 a maneira de ordenar em listas a partir do nome e não do primeiro apelido.  

Outros exemplos que são resaltados pelos meus alunos poderiam ser considerados picuinhices, 

mas não por isso devem ser desvalorizados: 

 o pré-pagamento numa cafetaria;  

 os diferentes tipos de café;  

 as senhas na maioria de estabelecimentos e nas lojas; 

 o couvert no restaurante;  

 as filas nas paragens de autocarro; ou, finalmente, 

 a tradição académica, com as praxes, cortejos e trajes académicos, etc.  

Estas reflexões e apontamentos de choques culturais serão muito diferentes a outros estudantes 

de outras sociedades e culturas, por isso é tão útil o trabalho atento e adaptado a cada contexto do 

professor ou em equipas internacionais. Neste sentido, o Quadro de Referência para o Ensino 
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Português no Estrangeiro, conhecido como QuaREPE, (Grosso 2011, 13-14) foi desenvolvido no 

Referencial Camões PLE (2017), mas seria preciso um maior desenvolvimento, ao estilo do Plan 

Curricular del Insituto Cervantes. Niveles de referencia para el español (2006) para que os 

docentes de PLE tivessem ou elaborassem materiais didáticos para tratar nas nossas aulas esta e 

outras competências com melhores apoios teóricos no desenvolvimento dos conteúdos. 

Este tipo de comportamentos culturais, na sua dimensão linguística, também se refletem: 

 em atuações corporais –movimento das mãos, gestos, etc.–;  

 nas maneiras de se comportar socialmente, por exemplo, quem paga num 

convite, num bar;  

 que fórmulas linguísticas se utilizam nas apresentações;  

 como se fala ao telefone;  

 que se canta num aniversário; ou, 

 como se dirige um aluno a um professor, etc. 

Por isso, quando se trabalha em contextos interculturais é fácil perceber que os referentes 

culturais e os comportamentos socioculturais são diferentes, mesmo no contexto ibérico, onde o 

continuum linguístico é muito evidente, pelo que como docentes devemos promover as atitudes 

interculturais necessárias para ter sucesso na comunicação. 

 

7.7.2 Os estereótipos no ensino da competência intercultural 

 

Para quem vive no espaço de fronteira, com uma presença constante do português –humano, 

real ou imaginário– em vários aspetos da vida, a questão dos estereótipos é um tema que pode ser 

muito impulsivo, mas é preferível fazer uma abordagem sossegada e fora da sala de aula, embora 

seja evidente que a sua presença na relação entre docente, alunos e conteúdos virá sempre à tona.  

Com certeza, há pano para mangas sobre os estereótipos e preconceitos, registando-se vários 

trabalhos de referência, ainda que pertencentes a áreas de conhecimento diferentes às educativas, 

mas que podem ser aproveitados para a formação docente em PLE e a sua adaptação em materiais 

didáticos: Domínguez Rodríguez (1996), García Benito (2002, 2007, 2010, 2014), Morais (2010), 

Fernández & Amador (2012), Pazos-Justo (2016), Quiroga Díaz (2016). Mesmo assim, ainda é um 

nicho a preencher na área teórica e prática de PLE no contexto galego. Por isso, é preciso 
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questionar-se sobre a utilidade pedagógica e didática de falar dos estereótipos. É certo que existem 

e constroem-se coletivamente para serem vividos social e individualmente, quer dizer, os olhos de 

cada pessoa vão confirmar aquilo que socialmente se afirma.  

A frase Portugal é como Espanha há 40 anos, dita por uma pessoa de 20 anos resulta, no 

mínimo, esquisita ou o já clássico relacionamento entre Portugal e as toalhas são exemplos que dão 

uma ideia de como este fenómeno tem os seus alicerces no mais fundo da configuração sociológica 

do pensamento e na representação estereotipada do outro. Não obstante, socialmente há alguma 

diferença significativa entre a Galiza e os outros territórios de Espanha, que podem afetar à 

focagem deste tema na sala de aula. Em Espanha o preconceito é para o outro, um estrangeiro, 

mesmo que possa viver mesmo ao lado. É uma afirmação da espanholidade sem complexos: o 

Portugal da toalha e do bacalhau, do fado, da saudade e da roupa estendida nas varandas.  

Na Galiza, o preconceito tem como protagonista o galego, ainda que se possa disfarçar de 

português. Quer dizer, muitas das anedotas ou piadas que os galegos possam fazer com os 

portugueses também são feitas pelos espanhóis a respeito dos galegos. Também os próprios 

portugueses têm na sua literatura, escrita ou oral, muitos exemplos da condição estereotipada dos 

galegos: bêbados, festeiros, pobres, burlões, moços de fretes, aguadeiros, etc. Neste sentido é óbvio 

que os portugueses identificam os galegos como algo de diferente, mas muitos galegos 

reconvertem-se em espanhóis ao interagir com portugueses. 

Neste ponto é necessário lembrar o que já foi dito acima: a própria visão que cada galego tem 

da Galiza provocará que a afirmação da espanholidade seja uma negação da galeguidade ou que a 

galeguidade limite a identificação da espanholidade. Isto, na sala de aula, traduz-se em que o que 

teoricamente possa ter piada para um aluno, para outro seja uma humilhação, porque ele está a 

identificar-se com a pessoa escarnecida, mesmo que leve o adjetivo de português. Contudo, é 

evidente que quando os formandos começam a estudar português, a receber outras informações 

não-estereotipadas, todas estas atitudes mudam rapidamente, quando viajam –neste sentido, os 

intercâmbios académicos e as viagens de estudo são fundamentais– e sobretudo conhecem pessoas 

reais e não portugueses imaginados e estereotipados, embora nunca se possa negligenciar o recurso 
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ao estereótipo como fenómeno consubstancial às relações entre povos vizinhos
315

. 

 

7.7.3 A competência sociocultural e intercultural na didática de PLE 

 

Sem ter em consideração processos de ensino de PLE como e-learning ou em situação de 

imersão linguística, centrando a análise da competência sociocultural e intercultural na sala de aula 

de PLE na Galiza, onde os materiais utilizados são manuais ou documentos elaborados pelos 

docentes para esse tipo de estudante, normalmente publicados em Portugal ou no Brasil. 

 

Essas informações [de carácter cultural] devem estar presentes num manual de língua estrangeira, sempre 

que possível, através de documentos autênticos, cujo uso é privilegiado numa abordagem comunicativa, sendo a 

sua selecção dependente dos interesses e das necessidades comunicativas do público-alvo. [...] Contudo, nos 

manuais que analisámos, podemos verificar que na sua maioria o uso de documentos autênticos é bastante 

limitado, predominando situações artificiais de comunicação e textos forjados com pouca relação com a realidade 

sociocultural (Tavares, 2008: 97). 

 

Eis a grande contradição: os conteúdos socioculturais sempre vão além dos conhecimentos 

linguísticos dos alunos, sobretudo no nível de iniciação, pelo que a adaptação ou a teatralização de 

situações é uma hipótese que o docente não deve rejeitar. Também se pode perceber que a mesma 

situação pode ser analisada em camadas, quer dizer, que seja trabalhada em diferentes momentos 

segundo o nível linguístico dos alunos.  

De facto, como já foi referido para a competência pragmática, existe na consciência dos 

falantes de uma língua materna que um falante estrangeiro pode errar na língua, mas não nas 

normas socioculturalmente aceites, ao contrário do que se poderia supor, e que na medida em que 

esses conhecimentos linguísticos avancem, também o deve fazer a correção na aplicação desses 

mesmos usos culturais. 

A grande vantagem do docente face a manuais, métodos e outros materiais é que pode 

introduzir em todas as aulas pequenas doses de conhecimentos socioculturais, mesmo com 

                                                 
315 Às vezes as rivalidades formam parte do dia a dia dos povos e das suas formas de relacionamento, mesmo 

do ponto de vista são e brincalhão: os de Vilar sempre terão rivalidade com os de Redondela, os do Porto com os de 
Lisboa, os vigueses contras os corunheses, os vimarenses contra os bracarenses, etc. 
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perspetivas diferentes segundo a nacionalidade e a formação do docente. De facto, no intercâmbio 

de opiniões entre docentes e estudantes, normalmente as situações sociopragmáticas costumam 

criar maiores situações de choque cultural, de surpresa, de incompreensão do que as pragmático-

linguísticas. Alguns exemplos geralmente referenciados: confusões com os couvert nos 

restaurantes; com um fino não há petiscos de graça; uma torrada são duas fatias de pão de forma; 

etc.
316

 

Isto faz com que as experiências no desenvolvimento da competência sociocultural e 

intercultural devam ser positivas e, embora possa haver sempre alunos que reforçam os seus 

preconceitos –atitude muito minoritária–, na imensa maioria dos casos o indivíduo adquire uma 

nova perspetiva da competência sociocultural e, ao mesmo tempo, obtém uma nova perspetiva 

sobre si mesmo, sobre a sua comunidade e sobre as identidades múltiplas, que, acredito, é o mais 

positivo. 

De facto, o QECR não diferencia entre o falante plurilingue ou intercultural, ou seja, a 

competência linguística está diretamente ligada à competência cultural e intercultural. 

 

O aprendente não adquire pura e simplesmente dois modos de actuar e de comunicar distintos e autónomos. 

O aprendente da língua torna-se plurilingue e desenvolve a interculturalidade. As competências linguísticas e 

culturais respeitantes a uma língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma 

consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização interculturais. Permitem, ao indivíduo, o 

desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem linguística 

e também uma maior abertura a novas experiências culturais. Os aprendentes tornam-se também mediadores, 

pela interpretação e tradução, entre falantes de línguas que não conseguem comunicar directamente (Conselho da 

Europa, 2001: 73). 

 

Isto faz com que o professor deva assumir esse papel de mediador intercultural ou, no mínimo, 

de introduzir os estudantes de PLE na nova dimensão sociocultural que vai conhecer ou reconhecer, 

como já se planeia nos próprios textos programáticos (Bertinetti, 2010: 42-56). Assim, o professor 

é –sem o pretender– um modelo que representa essa língua e essa(s) cultura(s), e essas atitudes e 

                                                 
316 O mesmo pode ser referido na aprendizagem de ELE em Portugal ou no Brasil, nem em toda Espanha há 

petiscos de graça, os talheres são normalmente os mesmo para toda a refeição, as touradas não são típicas em muitas 
terras de Espanha, e o flamenco é tão exótico para muitos espanhóis como para um estrangeiro. 
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ações vão ser praticadas pelos alunos em situações de comunicação real. Por isso, o professor deve 

aumentar os conhecimentos transmitidos nos manuais –pela sua própria natureza generalizadores– 

e tender a contrastar as experiências dos próprios formandos, que em contextos como os 

transfronteiriços costumam ser muito habituais, mas às vezes mediatizados pelo estereótipo ou o 

preconceito social. Isto, como já foi referido, não quer dizer que o professor não deva fugir de 

situações embaraçosas ou com as que não concorde, porque isso é básico para formar pessoas 

interculturais, ou seja, cidadãos com visões críticas das sociedades, da própria e da dos outros. 

Neste aspeto, é muito importante ser um profissional da docência que seja capaz de relacionar 

as culturas de origem com as outras. Também que tenha sensibilidade e seja capaz de estimular a 

curiosidade pela língua portuguesa e as culturas que se transmitem através dela nas suas diversas 

expressões: música, cinema, viagens, etc. 

Em contextos fronteiriços como o galego é pertinente que docente e alunos sejam capazes de 

gozar com tópicos, preconceitos e outras confusões. Esta descontração, mesmo que as nossas 

turmas não costumem ser muito heterogéneas, deveria provocar uma reflexão geral sobre os 

processos de formação de valores e crenças, para assim olhar de uma outra forma para a nossa 

sociedade em relação com as outras, não necessariamente com um conceito conservador das 

culturas mas evolutivo, ou seja, num processo dinâmico das relações sociais e culturais. Por isso, 

o trabalho do docente, alicerçado em manual ou não, deve tentar promover uma visão da cultura 

portuguesa, brasileira e lusófona em geral, próxima à realidade, sem recorrer a tópicos culturais 

reconhecidos, embora às vezes seja mais difícil do que se poderia imaginar. 

Pela natureza panorâmica desta tese de doutoramento apenas são introduzidas aqui algumas 

questões para o debate e a reflexão sobre a presença da competência cultural no processo de ensino 

e aprendizagem de PLE, sobretudo sob a perspetiva transfronteiriça, caso da Galiza ou, no geral, 

em Espanha, que precisam de maior aprofundamento teórico e prático, mas a competência cultural, 

na sua dimensão sociocultural e intercultural, deveriam ser desenvolvidas na sala de aula a partir 

de textos, áudios e produtos audiovisuais variados e com visões diferentes da mesma realidade 

analisada, ou seja, tentar a todo o custo demonstrar a pluralidade intrínseca a toda sociedade 

moderna. 

Também a própria cultura deve ser apresentada como algo plural e com subculturas. Resistir-
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se, em definitivo, aos três efes –Fátima, fado e futebol– ou ao Brasil do samba e o futebol
317

. A 

partir de situações comunicativas reais –por exemplo, a vida quotidiana, as compras, as refeições, 

etc.–, é possível relacionar os conteúdos linguísticos com conteúdos culturais. Por isso, o docente 

acaba por ser uma espécie de mediador intercultural que vai introduzir o aluno nessa realidade, 

embora os alunos adultos nos espaços transfronteiriços já tenham uma forte bagagem de 

experiências, reais ou mediatizadas através de tópicos ou preconceitos sociais, que se deverão 

reanalisar no processo de ensino.  

Todo este trabalho de análise dos comportamentos e usos sociais, das imagens, dos 

estereótipos, etc. tem de estar ao serviço da comunicação linguística e intercultural. Assim, as aulas 

de PLE não se podem reduzir à apresentação de hábitos, valores e crenças, mas à informação 

contextualizada e à interpretação intercultural desses elementos. 

O objetivo final é que o novo falante de português se possa sentir à vontade, não apenas porque 

conhece a gramática, mas também porque identifica a cultura e subculturas veiculadas através da 

língua; previne e analisa as possíveis confusões e equívocos; sabe interagir socioculturalmente e 

exerce de mediador intercultural. 

O QECR refere a consciência intercultural como: 

 

O conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças distintivas) entre “o 

mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” produzem uma tomada de consciência intercultural. É 

importante sublinhar que a tomada de consciência intercultural inclui a consciência da diversidade regional e 

social dos dois mundos. É enriquecida, também, pela consciência de que existe uma grande variedade de culturas 

para além das que são veiculadas pelas L1 e L2 do aprendente. Esta consciência alargada ajuda a colocar ambas 

as culturas em contexto. Para além do conhecimento objectivo, a consciência intercultural engloba uma 

consciência do modo como cada comunidade aparece na perspectiva do outro, muitas vezes na forma de 

estereótipos nacionais (Conselho da Europa, 2001:150). 

 

Por isso essa consciência deveria ter uma relação direta com a metodologia: 

 

                                                 
317 Se alguém (português ou brasileiro, de preferência) se sentir irritado com esta referência, pode ficar 

descansado, eu, como presumível cidadão espanhol, também não me sinto identificado com os touros, a monarquia, o 
flamenco ou a paella. Todavia, deveríamos refletir a respeito das nossas irritações, pois ser docente de uma LM ou LE, 
não é representar a cultura transmitida por essa língua no seu todo. 
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Os utilizadores do Quadro podem querer considerar e, sempre que seja apropriado, explicitar em relação ao 

aprendente: 

– que conhecimentos socioculturais é suposto ele ter/se espera ou exija que tenha; 

– que nova experiência e que novo conhecimento da vida em sociedade na sua comunidade, assim como no 

da comunidade-alvo, precisará ele de adquirir, de modo a responder às exigências da comunicação em L2; 

– que consciência da relação entre a sua cultura de origem e a cultura-alvo precisará ele de ter, a fim de 

desenvolver uma competência intercultural apropriada (Conselho da Europa, 2001: 150). 

 

Por isso, o espaço da competência intercultural nos métodos PLE é complexo, porque os 

manuais são obras fechadas e que dificilmente podem atingir todas as necessidades e carecem da 

dinâmica e da temporalidade própria de muitos fenómenos culturais. Quer dizer, a série televisiva 

Os Morangos com Açúcar pode ser um fenómeno cultural e geracional, como acontece com muitos 

outros acontecimentos da cultura popular, mas dificilmente vai chegar aos manuais de PLE
318

. Aqui 

demonstra-se mais uma vez o papel do docente e a sua capacidade para analisar o conceito de 

cultura inserido na aprendizagem de línguas. 

Esta noção de cultura de grandes traços ou mais dinâmica, como sistema de regras, hábitos, 

valores, costumes, práticas sociais e crenças –míticas ou não–, em mudança mas geralmente 

aceites. Obriga-nos a diferenciar um conceito de alta cultura (literatura, música, arte, história, 

lendas de construção nacional, etc.) e uma cultura popular (lendas urbanas, costumes, hábitos, 

estereótipos, protótipos, etc.). Embora esta diferenciação seja conflituosa, contraditória e não 

necessariamente percebida pelos próprios falantes. Por exemplo, o mito de Dom Sebastião tem 

versões para a alta cultura –o filme O Quinto Império, de Manoel de Oliveira ou o romance O 

Conquistador de Almeida Faria– ou numerosas expressões da cultura popular, como acontece com 

a lenda da Padeira de Aljubarrota. 

Esta suposta contradição entre a imagem e as imagens, entre o eterno substancial da cultura e 

a dinâmica da mudança, docente e aluno podem procurar o Portugal, Brasil, Angola, etc. tópico, 

esse país típico de que se fica à espera. Assim, é difícil fazer coincidir os interesses entre o típico, 

o tópico, a mudança e uma sociedade culturalmente plural, porque o professor é apenas um 

                                                 
318 Os manuais são projetos caros e demorados, por isso, o objetivo das editoras nas representações culturais é 

que sejam o mais atemporais possíveis para que o manual tenha uma maior vigência. Porém, mesmo procurando figuras 
de consenso, uma fotografia do Figo ou dos Madredeus hoje não é identificada, como também não será identificado 
no futuro Ronaldo ou Salvador Sobral. 
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intermediário e será o estudante, como cidadão, o que procure o seu caminho. 

Em todo o caso: 

 

Cuando recibimos un mensaje, lo interpretamos correctamente solo si podemos establecer conexión con 

alguno de los esquemas ya existentes en nuestra memoria; de lo contrario, no podremos descifrarlo (Alonso 

Belmonte & Fernández Agüero, 2013: 189). 

 

Pelo que nesta tese de doutoramento, o interesse no processo de ensino e aprendizagem vai 

ficar centrado nos esquemas de cada comunidade linguística e cultural. Com diferentes conteúdos 

culturais para realidades diferentes, assim, questões culturais tão simples como as apresentadas 

neste quadro, costumam ter um desenvolvimento interpretativo em sala de aula como complexo: 

 Habitação. Importância que a cultura portuguesa dá à casa; ao tamanho; à 

qualidade; à distribuição, etc. 

 Refeições. Importância que a cultura portuguesa dá às refeições; as refeições 

mais familiares; as quantidades; as doses; o couvert; as gorjetas; o contato com 

os empregados; a cultura das cantinas; a importância cultural da sopa, etc. 

 Rituais sociais da vida. Tradições religiosas e laicas; o nascimento; o 

aniversário; a doença; o casamento; a morte, etc. 

 A vida sociopolítica. Conceito da política como fenómeno social; características 

identitárias dos grupos políticos; ser de províncias; ser do Norte; ser dos 

arquipélagos; ser do Alentejo, etc. 

 O humor. Tópicos humorizáveis e não humorizáveis; a cultura das piadas; 

protagonistas das piadas; o humor como fenómeno de massas através dos meios 

de comunicação, etc. 

 

Uma transcendência, a da competência intercultural, que transcende os conteúdos 

enciclopédicos, e se debruça com a dimensão pragmática da cultura: 

 

Nos referimos a aquellas convenciones de comportamiento que son específicas de una comunidad de 

hablantes como el uso del turno de habla, la cortesía, la realización lingüística de los actos de habla, etc. Los 

aspectos culturales de la comunicación no verbal también desempeñan un papel muy importante aquí: el uso del 
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silencio, del espacio, el lenguaje del cuerpo, la percepción del tacto, etc. (Alonso Belmonte & Fernández Agüero, 

2013: 190). 

 

Por isso, numa perspetiva comparada, o formando vai empregar as convecções de 

comportamento que lhe são culturalmente próprias –tratamento por tu, emprego do imperativo em 

segunda pessoa do singular, etc. –, mas também é certo que o estudante, por influxo do docente ou 

dos materiais empregados no processo de aprendizagem acabe por ser reconhecido pelos falantes 

nativos como formalista, conservador, antiquado, etc. Pelo que é a exposição às situações 

interculturais reais o que faz com que ultrapassem, segundo o contexto e a experiência atingida, 

qualquer confusão, para saber tratá-la, contorná-la ou evitá-la. 

 

O plurilinguismo tem que ser visto no contexto do pluriculturalismo. A língua não é apenas um aspecto 

fundamental da cultura, mas é também um meio de acesso a manifestações culturais. Muito do que acima foi dito 

se aplica de igual modo a um campo mais geral. Na competência cultural de um indivíduo, as várias culturas 

(nacional, regional, social) às quais esse indivíduo teve acesso não co-existem simplesmente lado a lado. São 

comparadas, contrastam e interagem activamente para produzir uma competência pluricultural enriquecida e 

integrada, da qual a competência plurilingue é uma componente que, por seu turno, interage com outras 

componentes (Conselho da Europa, 2001: 25). 

 

Especialmente interessante no desenvolvimento da competência intercultural no caso galego é 

o facto de que compreender melhor a nova cultura provoque o conhecimento, reconhecimento e a 

reflexão sobre traços da cultura galega e espanhola (cf. González Piñeiro, Guillén Díaz & Vez, 

2010). Embora em certos formandos galegos ideologizados ativamente leve a uma intervenção no 

conhecimento cultural institucionalizado, sobretudo no conhecimento declarativo, como o 

conhecimento geral do mundo e no conhecimento sociocultural –geografia, história, instituições, 

etc.– e nas características distintivas de cada uma das sociedades –reduzidas muitas vezes na 

fórmula “é muito mais o que nos une do que nos separa”– e esta visão, que aqui denomino 

interventiva, não se fica só por Portugal, é também estendida ao Brasil e a outros espaços lusófonos. 

O próprio QECR põe em destaque que o utilizador / aprendente deve saber: 

 

– que conhecimentos do mundo se espera que tenha/se exija que tenha;  

– que conhecimentos do mundo, principalmente sobre o país onde a língua é falada, necessitará ele de 
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ter/estará preparado para adquirir durante a aprendizagem da língua (Conselho da Europa, 2001: 148). 

 

E dentro das competências gerais do utilizador / aprendente, segundo o QECR (Capítulo 5), o 

conhecimento declarativo é subdividido em conhecimento do mundo, conhecimento sociocultural 

e consciência intercultural: 

 

Competências gerais Conteúdos e descrição 

O conhecimento 

declarativo (saber) 

O conhecimento do mundo → Conhecimento da história, das 

instituições, os países nos quais a língua é falada, aspetos 

geográficos, ambientais, demográficos, económicos e políticos 

mais importantes. 

O conhecimento sociocultural → Aspetos distintivos 

característicos de uma determinada sociedade: vida quotidiana; 

condições de vida; relações interpessoais; valores, as crenças e 

as atitudes; linguagem corporal; convenções sociais; 

comportamentos rituais. 

A consciência intercultural → Tomada de consciência 

intercultural através do conhecimento, a consciência e a 

compreensão da relação (semelhanças e diferenças distintivas) 

a comunidade e a comunidade-alvo. 

 

É o formador o que deve ligar a reflexão teórica ao desenvolvimento da competência 

intercultural para a sala de aula: 

 

De todo lo anterior se deduce que la CI
319

 no debe tratarse puntual y aisladamente en un momento del curso, 

sino que muy al contrario, tiene que integrarse en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras de 

forma sistémica, estrechando el vínculo entre lengua y cultura en el aula. Sugerimos, por ejemplo, reforzar la 

dimensión semántica y pragmática de la cultura en las clases de lengua, instruyendo al aprendiente en el 

conocimiento de significados contextuales, o creando los esquemas socioculturales de conocimiento previo 

                                                 
319 Segundo as abreviaturas empregadas pelas autoras, CI (Competência interultural), C2 (Cultura alheia). 
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necesarios para potenciar la comprensión de la C2, mediante actividades específicas. También es necesario que 

los estudiantes de lenguas extranjeras sean conscientes de que los patrones proxémicos, kinésicos y 

paralingüísticos de su lenguaje corporal, o los patrones rítmicos y entonativos de su habla ejercen gran influencia 

sobre las relaciones interculturales en las que nos vemos inmersos. Finalmente, creemos fundamental que los 

alumnos trabajen su conciencia lingüística en situaciones interculturales, reales o simuladas en el aula, mediante 

prácticas cercanas al análisis del discurso y de la conversación (Alonso Belmonte & Fernández Agüero, 2013: 

197). 

 

Para concluir esta secção é importante ter em consideração que quando se fala em competência 

intercultural refere-se às relações de sociedades que através da escolarização partilham valores 

comuns que contribuem à homogeneização intrínseca das nações. Por isso, o conhecimento 

intercultural é uma tentativa de conhecimento e reconhecimento de valores e referências culturais, 

históricos, políticos e geográficos. 

Datas, mitos, factos, nomes de lugares e personagens, atitudes face aos acontecimentos mais 

diversos que unificam e fazem reconhecível cada sociedade externamente, mas que não a 

homogeinizam. Um trabalho, o da competência intercultural, que se apresenta como um grande 

desafio para docentes, alunos e os materiais didáticos que apresentam esses conhecimentos. 

 

Tudo o analisado neste capítulo a respeito do ensino do português na Galiza alicerça-se na 

passagem do conhecimento passivo ao conhecimento ativo, definido pelo professor Benjamim 

Moreira como a passagem da compreensão à produção: 

 

Então, o investimento do professor de português deverá voltar-se fundamentalmente para o desenvolvimento 

da capacidade de comunicação oral e escrita. Ao contrário dos domínios lexical e morfológico, os aspectos 

sintáctico-semânticos encunciativos não têm um acesso externo facilitado que permitem os dicionários e as 

gramáticas clássicas. 

A tendência, por vezes exacerbada, para uma inventariação de regras fundamentada numa necessidade da 

gramática explícita ou um catálogo dos chamados “falsos amigos” poderá estar na secretária do estudante, para 

consulta ou para preparação de um exame exigindo essa competência. Mas não cremos que a utilização desses 

instrumentos assépticos possa ser de grande utilidade para a produção de um discurso numa língua não materna. 

Se é certo que esses conhecimentos revelam estudo sério por parte dos estudantes e permitem uma avaliação 

objectiva dos conteúdos dos programas, tal facto nem sempre reflecte a competência de expressão, e esta deverá 

ser, em nosso entender, a finalidade maior do ensino (Moreira, 2000: 1125-1126). 
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8. A AVALIAÇÃO EM PLE NA GALIZA 

 

 [...] la evaluación, a nuestro modo de ver, es una herramienta 

educativa imprescindible en tanto que nos permite recoger datos para 

valorar y dar retroalimentación, tanto del proceso de aprendizaje como del 

de enseñanza. Asimismo, esta retroalimentación se convierte o debe 

convertirse, junto con otras dimensiones, en el motor y punto de arranque 

de mejora de todo el proceso educativo y habría de ser de utilidad para 

todos los agentes implicados: docentes, discentes y administración (Carbó 

Marro, 2017: 184). 

 

Parte-se neste capítulo da absoluta convicção de que não existe ensino sem avaliação, pois a 

avaliação é consubstancial ao ensino. Sei, não sei, que sei? São em si próprias expressões de uma 

atitude avaliativa. Mesmo que no âmbito académico do ensino de línguas a avaliação seja muitas 

vezes reduzida à prova de avaliação: exames, testes, frequências, etc. Interpreta-se aqui que a 

avaliação é um dos temas centrais do processo de ensino e aprendizagem de línguas. Com 

independência do nível, da proficiência, do âmbito de ensino, dos objetivos do formando ou do 

docente, a avaliação é intrínseca à identidade do conhecimento e à aprendizagem de línguas. O 

docente é docente porque tem capacidade reconhecida como avaliador dos conteúdos lecionados. 

As dúvidas e os debates muito intensos surgem sobre qual é o melhor sistema avaliativo, como 

devem ser feitas as avaliações, de acordo com que critérios se podem estabelecer os avanços das 

pessoas que desejam, querem ou precisam conhecer uma LE. No caso da língua portuguesa para 

falantes de espanhol, as dificuldades são muitas e os desafios enormes. As razões são várias, 

algumas já referenciadas ao longo deste trabalho: a proximidade linguística, a consciência 

linguística e cultural dos estudantes, critérios e objetivos de avaliação diferentes entre alunos, 

docentes e avaliadores, etc. Estes pontos acrescentam-se no caso do espaço galego. Este capítulo 

centrar-se-á nas especificidades dos formandos no contexto galego, com diferentes graus de 

conhecimento de língua galega ou espanhola, no processo de ensino, aprendizagem e avaliação, e 

tentar-se-á fazer uma análise geral sobre os principais desafios da avaliação. 

Atualmente, para além do ensino obrigatório, as obrigações profissionais de um mundo 

competitivo e com grande transferência de informação, conhecimentos e mercadorias, requerem 
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certificados e níveis de conhecimento em línguas estrangeiras. Mesmo assim, a comunidade 

académica continua a ter alguns receios sobre a avaliação, dos exames e das suas funções, pelo 

que é um aspeto do ensino e aprendizagem de línguas que deve continuar a avançar no seu 

aperfeiçoamento e ligação com as diferentes necessidades dos usuários
320

.  

No contexto educativo a avaliação pode servir para objetivos variados, a avaliação do 

formando antes do curso; os conhecidos como testes de nivelação ou de diagnóstico; a avaliação 

dos alunos dos diferentes níveis; os certificados oficiais de idiomas; e a avaliação dos próprios 

docentes e programas. Avaliar é uma atividade constante dentro do processo de ensino e 

aprendizagem de uma língua. Pode dizer-se que a avaliação é um mecanismo para atingir os 

objetivos assinalados, não necessariamente através dos tradicionais exames, testes ou frequências, 

mas como ferramenta transversal ao próprio ensino e aprendizagem de línguas.  

Como princípio geral, a avaliação não deveria ser reduzida a um exame e a uma nota. A sua 

própria complexidade deriva da dificuldade de avaliar de forma objetiva o trabalho, o esforço e os 

resultados do processo de aprendizagem. Por isso, nós, enquanto docentes de PLE, deve-se fazer o 

esforço para refletir sobre este tema. Mesmo assim, docentes e estudantes, continuamos a sentir 

muitas reticências face os processos avaliativos, quer seja a avaliação dos estudantes através dos 

diferentes métodos –exames, testes, frequências, apresentações, trabalhos, etc.–, quer seja a 

avaliação dos docentes, do nosso desempenho ou dos programas das cadeiras. 

Para uma análise dos conceitos básicos e uma perspetiva histórica sobre a avaliação no ensino 

de línguas veja-se Alderson, Clapham & Wall (1998), Eres Fernández & Baptista (2010), Martínez 

Baztán (2011) ou Antón (2013). Todavia, este capítulo não tem como objetivo embrenhar-se em 

questões teóricas sobre a avaliação. O objetivo é oferecer um contributo a partir dos dados de que 

se dispõem, da análise de testes e da experiência do autor como docente e avaliador no contexto de 

ensino de PLE para adultos e nas implicações sociais que a avaliação tem, quer para o estudante, 

quer para o professor.  

Assim, tentar-se-á fazer uma apresentação que ajude a refletir sobre a própria natureza da 

                                                 
320 Cf. Lino & Oliveira (2012: 13-14) para uma comparação entre 11 modelos de exames de português B2  em 

diplomas de PLE e Lino & Oliveira (2012: 15-16) para a comparação das partes dos exames. Também em Lino & 
Oliveira (2013) se disponibilizam modelos de exames do CAPLE para os certificados inicial, elementar e intermédio 
de PLE.  
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avaliação no seu contexto de ensino e aprendizagem, porque a própria conceção da avalição por 

parte dos agentes implicados no processo –nomeadamente, administração, tradição académica, 

docentes, formandos– faz referência a vários itens –tipos de avaliação, modelos de exames, 

avaliação por competências, etc.– que não podem ser tratados no seu conjunto neste trabalho. Por 

isso, esta tarefa de elaboração teórica e prática sobre a avaliação em PLE parece que ainda é mais 

urgente no âmbito galego, pois o desenvolvimento nesta área está aquém das necessidades e dos 

recursos já existentes para outras línguas, EFL ou ELE, pois o incremento da procura também fará 

com que está área incremente o seu interesse teórico e prático. 

  

8.1 DA CLASSIFICAÇÃO À AVALIAÇÃO 

 

Na tradição académica espanhola, a avaliação de línguas sempre teve considerações negativas, 

ao transmitir nervos, pressão, tensão, quer da parte dos docentes, quer da parte dos alunos. De facto, 

nos cursos universitários espanhóis que formam os futuros docentes em língua portuguesa, 

normalmente nos cursos de filologia, houve uma falta de preocupação nos programas docentes para 

tratar questões didáticas ou pedagógicas, mas a grande esquecida foi e continua a ser a formação 

na avaliação. Como se a avaliação fosse um simples procedimento burocrático final, um exame, 

com uma nota, e não um procedimento que deva ser analisado e muito bem refletido, mesmo que 

possa pôr em causa a elaboração do tradicional exame final. 

A tradição portuguesa neste ponto não é muito diferente. Os cursos universitários e os 

mestrados de PLE continuam a esquecer-se da avaliação ou a elaboração de exames nas suas 

unidades curriculares. Também as publicações especializadas. Tomando como referência a 

imprescindível coleção da editora Lidel, “Ensino e aprendizagem de português para falantes de 

outras línguas”, reparar-se-ia que não há, por enquanto e à data deste trabalho, qualquer trabalho, 

nem capítulo, centrado nas questões da avaliação de forma específica.  

No caso brasileiro existe maior desenvolvimento nesta área, por exemplo, são imperdíveis os 

trabalhos da professora Scaramucci (1997, 1999, 2012), Dell’Isola et al. (2003), onde colabora a 

própria professora Scaramucci, mas mesmo na era da internet não são trabalhos que cheguem com 

facilidade à tradição académica espanhola interessada por estas disquisições. 

Assim, havia e continua a haver, embora em muita menor medida, a ideia tópica ou simples 
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entre os leigos, que avaliar é só pôr uma classificação e lançar umas pautas. Como se o professor 

não tivesse necessidade ou obrigação de explicar os critérios de avaliação e que os alunos não 

pudessem pôr em causa os métodos pelos quais são avaliados. Contudo, é preciso reparar que os 

resultados da avaliação –da classificação numérica ao certificado de aptidão– têm consequências 

muito importantes para as pessoas avaliadas. Pelo que o avaliador deve sentir essa pressão como 

um desafio para se formar mais e melhor, no aspeto teórico e no aspeto prático, para poder 

responder melhor às dificuldades que lhe são lançadas. 

A denominada questão ética (Bordón, 2006: 299-302) é um ponto determinante na prática da 

avaliação e especialmente em línguas próximas, onde a informação sobre a elaboração dos testes e 

exames, os critérios de avaliação e as revisões ativas ou explicativas de todas as componentes e 

competências deveriam ser um quadro geral básico. Neste sentido, também é importante referir 

que na tradição espanhola não é muito habitual que alunos e professores interpretem a revisão como 

uma parte da aprendizagem. De facto, existe a ideia de que quem aprovar não precisa rever o 

exame, e muitos alunos e alguns professores interpretam que quem vai à revisão –um direito do 

próprio aluno– ou vai chorar a nota baixa ou é um simples marrão ou graxista. Tão desagradável é 

esta sensação que alguns professores de línguas –entre os quais me incluo– decidimos incluir a 

avaliação como processo básico e ativo do processo de ensino e aprendizagem. Os mecanismos 

podem ser vários e adaptáveis aos níveis e ao tipo de alunos, mas, baseia-se no intercâmbio de 

informações e experiências entre professor e turma. 

Por isso, como princípio geral, todas as avaliações, seja qual for a componente, devem ser 

analisadas na própria turma e dentro da dinâmica da aula, ou seja, no próprio horário e não no 

horário de atendimento ou em chamadas à parte. Logicamente sempre respeitando o anonimato e 

tratando questões gerais, evitando a personalização de erros, mas dando naturalidade às dúvidas, 

às confusões, aos erros, às fossilizações, às transferências, etc. com o objetivo de que uma dúvida 

individual possa provocar uma reflexão da turma no seu conjunto. E, sobretudo, que sempre se 

exponha em positivo os avanços dos alunos, mesmo em comparação com o esforço que deveriam 

fazer em outras línguas –alemão, chinês, japonês, etc.– para relativizarmos, docentes e estudantes, 

as dificuldades próprias do PLE. Isto reflete o enraizado que está na cultura formativa em línguas 

a dicotomia aprovar / reprovar e não a filosofia do querer aprender, querer saber, querer melhorar.  

Este procedimento avaliativo no quadro concreto da Galiza é facilitado porque nas aulas de 
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PLE a heterogeneidade linguística e cultural é baixa e os alunos estrangeiros, ou com outras línguas 

que não galego ou espanhol são um número pequeno e têm, regra geral, uma alta capacidade de 

adaptação. Esta centralidade da avaliação para formar parte do ensino e da aprendizagem, e que 

não seja exógena, exige do docente um alto grau de empenhamento, pois todas as correções devem 

ser feitas na sala de aula, com o que o professor também está na obrigação de explicar como são as 

provas, quais são os critérios de avaliação e analisar em conjunto e individualmente os resultados. 

Por outro lado, a proximidade das línguas fez com que muitas vezes os exames de PLE no 

Estado espanhol procurassem apenas a diferença, centrando-se nos aspetos divergentes. Por 

exemplo, perguntar a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo medir (meço), mas nunca 

perguntar o que é idêntico, semelhante, próximo, como pode ser a primeira pessoa do presente do 

indicativo do verbo comer (como), o que pode potenciar a sensação de dificuldade e distância. Um 

alto grau de preocupação com os denominados falsos amigos e com transferências, o que, às vezes, 

contradizem objetivos de tipo comunicativo, pois a produção de um diálogo num restaurante, por 

exemplo, acaba por ser avaliado apenas a partir dos erros e não do sucesso do processo 

comunicativo. 

Com a avaliação também é possível determinar se os objetivos estabelecidos foram atingidos, 

quer dizer, se eram uns objetivos reais e se os alunos responderam às expetativas. Finalmente, a 

análise da avaliação faz-nos refletir sobre a própria metodologia e a programação dos conteúdos, 

debate muito ligado à avaliação e ao contexto de ensino e aprendizagem das línguas. Por isso é 

importante partir de uma conceção abrangente da avaliação que tente estabelecer a própria eficácia 

do ensino: 

 

A avaliação é um termo mais vasto que a testagem. Qualquer testagem é uma forma de avaliação, mas num 

programa de língua existem muitos outros aspectos, para além da proficiência do aprendente, que também são 

avaliados – p. ex.: a rentabilidade de determinados métodos ou materiais, o tipo, a qualidade do discurso 

efectivamente produzido, a satisfação do professor e do aprendente, a eficácia do ensino, etc. Este capítulo trata 

da avaliação do desempenho e não de questões mais vastas sobre a avaliação de programas (Conselho da Europa, 

2001, p. 243). 

 

Mesmo com esta perspetiva estabelecida pelo QECR na introdução ao capítulo 9, todo ele 

dedicado à avaliação, ainda se registam numerosas resistências no dia a dia da prática real de 
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interpretar a avaliação como um objetivo para melhorar o ensino de línguas, da parte dos docentes 

e dos alunos. Os exames continuam a ser um dos únicos métodos avaliativos e muitos alunos, por 

diferentes razões, que deveriam ser analisadas, não acompanham positivamente outros métodos 

avaliativos, como o Portefólio, os projetos, a autoavaliação, a avaliação coletiva, etc.321. De facto: 

 

Cuando pensamos en la evaluación escolar, es decir, en la evaluación del aprendizaje, el interés estriba en 

medir, de alguna forma, si se poseen los conocimientos esperados según los objetivos propuestos por el profesor, 

por la institución, por el curso o por el nivel a que se refiera. Los propósitos últimos pueden ser diversificados: 

aprobar o suspender el estudiante, obtener información sobre los progresos alcanzados, recoger información sobre 

la adecuación o no de los métodos de enseñanza y aprendizaje adoptados, entre otros (Eres Fernández & Baptista, 

2010, p. 7). 

 

Por isso: 

 

A priori, evaluar y ser evaluado no tendría que ser algo negativo, ya que forma parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, muchas veces la evaluación es sinónimo de penalización y acarrea muchos 

sufrimientos, tensiones y angustias a todos los involucrados, en especial, a los estudiantes (Eres Fernández & 

Baptista, 2010, p. 7). 

 

No que diz respeito a esta questão, constata-se entre alunos adultos, mesmo estudantes 

universitários, uma falta de cultura académica para tudo o que não seja exame tradicional. Quando 

lhes é apresentado um sistema de avaliação alternativo nas aulas de PLE, a sensação geral, 

sobretudo em alunos do primeiro ano, é que a cadeira é canja, não faz falta estudar, e que a 

aprovação será geral. 

Ao mesmo tempo, não se deve perder em perspetiva que os sistemas e processos de avaliação 

também estão enquadrados em tradições académicas e padrões sociopolíticos nacionais, mesmo 

em contextos tão próximos física e culturalmente como o do Estado espanhol e português. Factos 

que também têm a sua repercussão em como se elaboram as provas de avaliação, por exemplo, nos 

                                                 
321 Para uma análise de outros métodos de avaliação veja-se Antón (2013). 
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CLM
322, EOI

323
, no secundário

324
, nos certificados do IC

325
 ou do Celpe-Bras

326
. Ora bem, é com 

a generalização do método comunicativo que surgiram necessidades como a de elaborar 

documentos homogeneizados nacionais e supranacionais como, por exemplo, o QCER, por línguas, 

como o QuaREPE, Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro, obras com 

modelos e recompilação de exames, Pascoal (2012, 2013) e artigos de reflexão sobre questões da 

avaliação, Júdice (2000), Pinto (2005), Sousa (2007) e, especialmente, Grosso (2011), o certo é 

que os avaliadores ainda têm grandes carências no âmbito galego. 

É evidente que a aceitação geral da perspetiva comunicativa na prática docente e dos próprios 

alunos fez com que os critérios de avaliação e os testes evoluíssem das componentes estruturalistas 

para uma prática onde as tarefas procuram uma relação direta com a vida real, com situações 

comunicativas frequentes ou no mínimo possíveis, como, por exemplo, pedir um café; tratar de 

uma transferência ao balcão de um banco; resolver um problema burocrático numa repartição; 

descrever os gostos e interesse próprio; falar sobre os tempos livres, etc. Esta nova abordagem tem 

implicações muito importantes em todos os âmbitos do processo de ensino e aprendizagem, das 

próprias dinâmicas de aula aos manuais, mas a área que mais resistência tem apresentado a esta 

evolução é a própria avaliação, os modelos das provas e exames, e os critérios de avaliação. 

Como já foi dito, também se mantém alguma reticência da parte dos próprios estudantes ao 

não perceber que os sistemas de avaliação podem ir além dos próprios testes e das classificações 

numéricas. Outro indício que pode reforçar esta hipótese é que os exercícios mais gramaticais, mais 

lexicais ou morfológicos, por exemplo, preencher espaços, transformar frases, colocar pronomes, 

etc. sempre levantam menos dúvidas do que as avaliações sobre as tarefas de produzir discurso, 

representar situações ou interpretar um artigo ou relatório. 

Reflete-se assim que o critério da comunicação, da possibilidade de transmitir discurso em 

situações do dia a dia, de alcançar sucesso no processo comunicativo, faz com que o estudante não 

                                                 
322 ˂http://www.usc.es/gl/servizos/clm/acreditacion/actividades/news_0002.html˃ 
323 

˂http://www.edu.xunta.gal/centros/eoiribadeo/?q=system/files/modelos%20probas%20de%20certificaci%C3%B3n.p
df˃ 

324 ˂http://ciug.gal/grupos/portugues.php˃ 
325 ˂http://caple.letras.ulisboa.pt/˃ 
326 ˂http://portal.mec.gov.br/celpe-bras˃ 
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repare na forma técnica do discurso. Esta perceção é especialmente intensa nos alunos de línguas 

próximas, como é o caso do par galego, espanhol / português. Quer dizer, muitas vezes os 

formandos sentem-se mal avaliados porque interpretam que conseguiram comunicar, mas não 

alcançam os valores que eles acreditam que deveriam atingir. Pelo contrário, nesse mesmo 

contexto, num exercício da expressão escrita para preencher espaços ou conjugar verbos, não 

teriam a mesma sensação perante o teste tudo cheio de traços vermelhos, porque dariam como 

evidente que deram muitos erros.  

Eis uma das principais contradições da avaliação de PLE na Galiza, quanto mais se avalia de 

forma comunicativa, maiores dúvidas vão ter os estudantes sobre os critérios e a avaliação, pois o 

grau de subjetividade é relativamente maior. Por isso é imprescindível que se expliquem os critérios 

de avaliação em cada competência com tabelas fechadas, quais são os objetivos que se desejam 

alcançar com a avaliação e que se explique o método de avaliação. E, se for possível, que os 

avaliadores formem uma equipa na que possam debater as suas próprias dúvidas. 

 

8.2 A AVALIÇÃO NA SALA DE AULA 

 

Do plano teórico, o QCER modula as práticas do ensino das línguas segundas ou estrangeiras. 

Mesmo assim, quando falamos entre colegas docentes, recebemos opiniões dos estudantes ou 

refletimos sobre as nossas próprias práticas docentes ao longo dos anos constatamos que a 

avaliação é uma questão complexa, por causa das diferentes metodologias, tradições e 

sensibilidades. Porém, continua a ser central no processo de ensino e aprendizagem. 

A própria natureza dos exames ou testes marca diferenças evidentes. Especial consideração 

merecem as provas de nível, nivelação ou testes de diagnóstico para colocar os futuros alunos nas 

diversas turmas. Estes exames costumam ser mais importantes do que se possa acreditar, pois pode 

causar em falantes de línguas próximas, como é o caso dos falantes de galego / espanhol, perante 

uma primeira frustração, constatar que se sabe menos português do que se imaginava. Por outro 

lado, uma prova de diagnóstico que premeie a capacidade comunicativa, sem avaliar de modo 

exaustivo outros elementos fundamentais dos diferentes níveis, pode fazer com que os alunos sejam 

colocados em patamares que não se correspondem com os seus conhecimentos reais, premiados 

pela, evidente, capacidade comunicativa. 
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Se se tomassem como referência os testes de diagnóstico elaborados pelo QuaREPE (2011: 

80-89) com certeza quase todos os futuros alunos galegos de PLE poderiam alcançar os níveis mais 

altos. Por exemplo, QuaREPE (2011: 82): 

 

Em 1, mesmo sem saber o que é a cola –palavra que também existe em espanhol, embora seja 

mais empregado pegamento– relaciona-se facilmente com B pela lógica verbal de colar. Em 2, em 

galego é a mesma palavra. Em 5 coordena com A pelo plural e a dúvida ficaria restrita a 3 e 4. 

Ou ainda, QuaREPE (2011: 82): 
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Com exceção de (b.) e (h.), qualquer pessoa letradra conseguirá a pontuação máxima, o que 

trará dificuldades nas aulas, pois esses alunos desconhecerão provavelmente elementos importantes 

lecionados em níveis inferiores e que pela própria natureza das provas de nivelação não podem ser 

avaliados no seu conjunto.  

Isto não acontece apenas nos níveis de iniciação, QuaREPE (2011: 89): 

 

 

 

Neste exercício de teste de diagnóstico de B1 a avaliação seria mais objetiva se a tarefa 

apresentasse o texto sem as palavras para completar. O resultado seria mais real sobre os 

conhecimentos do avaliado. Caso contrário, qualquer galego sem conhecimentos de português seria 

capaz de realizar a tarefa sem qualquer dúvida. 

Consequentemente, no caso galego será preciso orientar os testes de diagnóstico para uma 

maior implicação ativa do aluno. Por exemplo: 
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Responda às perguntas: 

1. Para que serve a cola? 

2. Para que serve a tesoura? 

3. Para que serve a borracha? 

4. Para que serve a caneta? 

5. Para que servem os lápis de cor? 

 

Ou procurar respostas precisas: 

 

Complete com a palavra precisa: 

1. Na padaria compro _____________  

2. No talho a minha mãe compra _____________ 

3. Na peixaria a minha tia compra _____________ 

4. Na pastelaria o meu pai compra _____________ 

5. Na frutaria compro _____________ 

6. Na papelaria compro _____________ 

7. Na livraria a minha mãe compra _____________ 

8. Na mercearia compro _____________ 

9. Na sapataria compro _____________ 

10. No bar a minha mãe bebe _____________ 

 

Por isso: 

 

Aqui temos de reconhecer que as semelhanças podem suscitar a sensação de que a tarefa de aprendizagem 

vai ser em parte facilitada. De outra parte, a mesma tarefa vai ser complicada justamente pela freqüente percepção 

de ausência de claros definidores de aspectos de nova língua (Almeida Filho, 2001: 16). 

 

Se tivesse sido substituído na citação aprendizagem por avaliação o resultado seria idêntico, 

porque essa mesma sensação de que a avaliação vai ser facilitada pelos supostos conhecimentos e 

capacidades comunicativas faz com que o esforço no sistema avaliativo seja menor e os resultados, 
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obviamente, também. O que dá essa sensação de injustiça da avaliação e das classificações em 

PLE. Repare-se que esta contradição está diretamente relacionada com o próprio processo de 

aprendizagem de PLE.  

Geralmente, após o primeiro choque perante a constatação de que se conhece menos português 

do que individualmente e socialmente se achava –estádio que escassos estudantes não superam–, 

os níveis iniciais costumam ser mais importantes do que os médios e superiores, porque nos níveis 

de iniciação o formando avança muito, reconhece muito vocabulário novo, repara nos falsos 

amigos, conhece formas gramaticais, aprende a ler e a falar à portuguesa (Jorge, José, polícia, 

tranquilo, chaves, etc.) mas nos níveis B1, B2 e superiores o formando galego de PLE sofre uma 

estagnação, às vezes um recuo, há uma tendência para a fossilização e o avanço é muito fraco. 

São estas algumas das razões pelas quais os testes de diagnóstico devem ser precisos e diretos 

sobre aqueles itens nos que o docente quer ter a certeza que o estudante sabe, e não deixar margem 

de manobra para o desenrascanço próprio dos falantes de línguas próximas, para depois termos nas 

aulas ou nos próprios certificados de aptidão pessoas que não têm o nível que afirmam poder 

acreditar. 

Um exemplo prático pode ser um teste de diagnóstico ou uma prova de aptidão em que 

devam escrever um texto dirigido, exigindo a utilização de alguns verbos (fazer, trazer, dizer, 

etc.), num tempo determinado (ontem, em criança, nas passadas férias, os planos para o Natal, 

etc.), ou com introdução de algumas palavras específicas (embora, ainda, aliás, porém, etc.) para 

que não haja margem a interpretações. Outra fórmula pode ser, segundo as competências que se 

desejem diagnosticar, perguntar de forma direta: “Como se chama o utensílio com o que escreves 

os apontamentos?” ou “Como se chama a peça de roupa com que agasalhas o pescoço no 

inverno?”. 

Em relação com a produção escrita em provas de diagnóstico também é possível ter dúvidas 

sobre como avaliar produções escritas para poder atribuir um nível, embora sejam de maior 

dificuldade a sua correção. Em qualquer dos casos, interessa que os estudantes elaborem um texto 

comprido e não vários textos curtos, porque o grau de elaboração de uma composição complexa 

revela um domínio da língua evidente, coisa que não se passa quando os textos são breves e onde 

o aluno de PLE tem capacidades para contornar as dificuldades que possam surgir. Por isso, é 

imprescindível que o docente, de forma individual ou coletiva, elabore os seus próprios testes de 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

377 
 

diagnóstico segundo as suas próprias realidades linguísticas. 

Repare-se que em contextos de continuum linguístico como é o caso do português na Galiza, 

uma prova de diagnóstico automatizada como a do DIALANG
327

 pode supor que o examinando 

fique ou mal nivelado ou fique com uma ideia deformada dos seus conhecimentos. Como se 

refere na informação do próprio site: 

 

Os testes DIALANG, que estão amplamente aferidos, podem ser usados para situar os alunos informalmente 

em diferentes tipos e níveis de ensino. Deve, contudo, confirmar-se se os conteúdos do curso são minimamente 

semelhantes ao Marco de referência Europeu antes de usar o DIALANG para tais objectivos. Deve também 

assegurar-se a possibilidade de os alunos poderem mudar de curso quando a localização em determinado nível 

seja incorrecta. 

 

Como se estivesse escrito de propósito para o contexto galego, o próprio DIALANG refere na 

epígrafe “Modéstia ou excesso de confiança”: 

 

A estimativa que faz do seu desempenho e a que lhe é indicada pelo DIALANG podem não ser coincidentes 

porque: 

 É uma pessoa modesta e pode estar a subestimar o seu conhecimento e desempenho linguísticos: 

como tal, a sua autoavaliação pode ser inferior à do DIALANG. 

 É uma pessoa autoconfiante e pode estar a sobreestimar as suas capacidades: como tal, o nível da sua 

autoavaliação pode ser superior ao seu nível DIALANG. 

Nota: a confiança nas suas capacidades pode ser enfatizada ou enfraquecida por valores culturais – a cultura 

em que vive pode encorajar ou não as pessoas a serem modestas em relação às suas capacidades. 

 

Esses valores culturais são os que provocam entre os galegos essa dualidade extrema de 

interpretarem que sabem português e por isso não precisam estudá-lo ou o que os leva a achar que 

é uma língua muito difícil, porque achavam que lhes ia resultar muito mais fácil o seu 

conhecimento. 

 

 

 

                                                 
327 ˂https://dialangweb.lancaster.ac.uk/setals˃ 
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8.3 UMA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA PARA LÍNGUAS PRÓXIMAS 

 

Parafraseando o artigo do professor Almeida Filho (2001), “Uma metodologia específica para 

o ensino de línguas próximas?”, e reinterpretando a pergunta do autor: 

 

Quero dizer que há uma pergunta no ar sobre essa questão: a proximidade do Espanhol obriga restrições e 

parâmetros na preparação e implementação do Português a seus falantes? (Almeida Filho, 2001: 14). 

 

A resposta do professor brasileiro não deixa dúvidas: 

 

A resposta que vimos construindo no corpo do trabalho é a de que não se trata de uma metodologia específica 

mas portadora de algumas especificidades (Almeida Filho, 2001: 19). 

 

Também paira no ar se o PLE na Galiza precisa de uma avaliação específica, ou seja, diferente 

à que deveriam realizar estudantes chineses ou noruegueses. Para já, a resposta é positiva, embora 

isto possa provocar alguma contradição com a realidade de exames oficiais tipo CAPLE ou Celpe-

Bras, mas a experiência docente faz com que se na sala de aula é praticada uma metodologia 

diferente, segundo as necessidades específicas dos estudantes, os sistemas avaliativos também 

demonstrem estas singularidades. Isto não deve significar que os testes ou que os critérios de 

correção sejam mais difíceis, como às vezes ocorre, mas que devem ser, e de facto são, diferentes.  

Parece lógico que se para alcançar os objetivos pedagógicos marcados são utilizados métodos 

próprios para os alunos, também a avaliação deveria acompanhar esta realidade. Se se fala amiúde 

de necessidades específicas, a avalição não deveria ficar de fora destas especificidades, sobretudo 

quando a dinâmica é estabelecida em sala de aula. Esta realidade é evidente quando há na mesma 

turma de PLE alunos que só, ou em grande medida, falam uma outra língua: chinês, alemão, inglês, 

etc. As dificuldades são diferentes e a avaliação não deveria ser a mesma. Incluso quando os 

objetivos no que diz respeito ao nível linguístico (A1, A2, B1, etc.) sejam os mesmos, pois não se 

está a falar em níveis, mas em metodologia avaliativa.  

Em relação com esta questão, nos últimos tempos estamos a assistir a uma grande pressão 

sobre a acreditação, os certificados e o crescente número de pessoas não interessadas na formação 

mas nos diplomas oficiais de Provas de Competência Linguística e EOI, principalmente. Isto faz 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

379 
 

com que grande número de pessoas se apresentem sem frequentar aulas –os conhecidos como 

alunos livres– ou que as aulas se transformem apenas numa preparação do formando para esses 

testes e os alunos rejeitem qualquer outro tipo de dinâmica de ensino, aprendizagem e avaliação 

que não seja preparatória desse teste. 

Enquanto avaliadores e docentes sentimos uma grande responsabilidade quando se 

estabelecem validações entre níveis de diferentes provas, que demonstrariam homogeneidade e 

harmonia entre diferentes línguas, competências e níveis. Quer dizer, entre certificados e avaliações 

oficiais da mesma proficiência linguística a falantes de realidades sociolinguísticas diferentes. 

Todavia, o mesmo sistema de avaliação –com provas, exames ou testes idênticos a estudantes 

diferentes– pode distorcer os resultados, disfarçar dificuldades específicas de cada um dos falantes 

e, de alguma maneira, iludir o formando sobre uns conhecimentos que não possui.  

Esta reflexão pode ser acompanhada pelas experiências de muitos alunos que se sentem 

enganados perante diplomas que obtiveram, mas que depois não conseguem acompanhar as 

competências que teoricamente poderiam desenvolver, consoante o diploma apresentado. Também 

se vive esta realidade quando alunos de PLE conseguem títulos internacionais noutros centros 

académicos fora da realidade académica do Estado espanhol. São recorrentes as queixas sobre as 

facilidades que alunos PLE experimentam em universidades portuguesas ou noutras do espaço 

europeu, onde partilham o desenvolvimento linguístico e avaliativo com falantes de línguas sem 

nenhuma proximidade com o português. 

Fica para o debate e para futuros trabalhos analíticos se a avaliação, os critérios de avaliação 

e os próprios testes e exames devem ser idênticos para todos os falantes, ou se apesar de 

assinalarmos objetivos homogeneizados pelo QCER os procedimentos deveriam ser diferentes. 

Uma análise paralela é a estabelecida pela Comisión Interuniversitaria de Galicia para a 

ABAU, Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade, dantes denominadas Probas de 

Acceso á Universidade (PAU)
328

. Uns exames conhecidos popularmente como “Selectividade” e 

que no momento de redigir este trabalho estão submersas numa profunda transformação, pelo que 

simplesmente é possível analisar as provas realizadas, mas não projetar no futuro imediato as 

alterações das mesmas ao abrigo das mudanças que se possam introduzir nos próximos anos 

                                                 
328 ˂http://ciug.gal/index.html˃ 
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académicos. 

Em todo o caso, é importante pôr em destaque que estas provas têm uma grande repercussão 

no momento de promover a matéria de língua portuguesa no ensino secundário, pois são as provas 

que vão realizar os alunos destas cadeiras de segunda língua estrangeira de forma optativa e que 

podem levar a promover uma língua (francês, italiano, alemão) em detrimento da língua 

portuguesa.  

Num exercício de comparação dos exames de língua portuguesa destas provas de acesso à 

universidade da Extremadura e da Galiza para o curso académico 2013-2014
329

 com provas em 

junho e setembro de 2014
330

.  

A partir destes modelos, é possível verificar que a natureza dos exames é diferente, diferente 

na abordagem, diferente na metodologia e diferente nas tarefas encomendadas e no seu grau de 

dificuldade. Também se faz uma comparação com as provas das outras LE (inglês, alemão, francês, 

italiano) realizadas nesse ano na Galiza e a prova de português na Extremadura. Todos os exames 

seguem o mesmo modelo, duas opções (A) ou (B) à escolha. Em cada opção há um texto. É 

preferida de forma aleatória a opção A da chamada de junho, mas a tipologia dos exercícios é a 

mesma nas duas opções.  

No caso do exame de língua portuguesa da Extremadura há apenas 3 exercícios, enquanto na 

Galiza são 5, e a ordem é diferente. Já para finalizar, o site das provas galegas disponibiliza a prova 

de compreensão oral assim como as audições, enquanto no caso da Extremadura o site oficial não 

oferece esta informação. 

No modelo galego de provas de acesso à universidade todos os exames de línguas têm formatos 

parecidos, já que começam com um texto para cada uma das línguas, são apresentadas várias tarefas 

e todas as provas têm uma audição (vid. Anexos). 

Este é o exame completo de português que vai ser esmiuçado e comparado com os outros 

exames: 

                                                 
329 A escolha deste ano é simplesmente prática, pois no site da PAU galega a informação está melhor 

disponibilizada do que no site da Extremadura, que coloca todos os exames num mesmo documento, e sem a parte 
auditiva da prova, pelo que escolho para a análise o ano 2014, o mais recente e completo publicado oficialmente para 
todas as línguas –alemão, francés, inglês, italiano e português– e para ambos os dois sistemas educativos regionais, da 
Extremadura e da Galiza. 

330 Para os modelos e por questão de espaço confiram-se nos anexos à tese de doutoramento. 
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A prova de Inglês: 
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A prova de francês: 

 

 



Xurxo Fernández Carballido 

 

384 
 

A prova de alemão: 
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A prova de italiano: 
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O mesmo acontece no caso do exame de PLE na Extremadura, onde se explica que “El alumno 

deberá responder a las preguntas formuladas sobre el texto propuesto. Las respuestas a todos los 

ejercicios deberán ser realizadas en portugués.” 
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No caso do exame de português na Galiza, na tarefa de compreensão há uma pergunta direta: 

 

 

 

Nas outras línguas a primeira tarefa é similar embora a distribuição das palavras e o valor seja 

diferente. Como acontece com o inglês:  

 

 

 

Em alemão:  

 

 

 

E em italiano: 

 

 

 

Porém, em francês encontramos diferenças na focagem na tarefa da compreensão do texto: 
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Também é esta a escolha na prova de língua portuguesa na Extremadura331: 

 

 

 

Repare-se que pela natureza das perguntas, de lógica e não de simples compreensão, quase é 

possível qualquer estudante galego, sem ter frequentado aulas de português, responder verdadeiro 

ou falso sem medo a dar muitos erros. 

Já na seguinte pergunta no exame de português na Galiza, a tarefa combina mais uma vez 

compreensão leitora e expressão escrita. No caso da prova realizada na Extremadura não há uma 

tarefa do género equivalente: 

 

 

Também acontece isto no caso do exame de alemão na Galiza: 

 

 

                                                 
331 “Puntos” no original. 
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No caso das outras línguas estrangeiras na PAU 2014 na Galiza as tarefas variam, no caso do 

inglês, persiste-se na compreensão leitora a partir de correspondências de sentido: 

 

 

 

No francês encontrar os sinónimos das palavras dadas: 

 

 

 

Já para o italiano a compreensão complementa-se com a escrita, não de uma palavra mas de 

uma expressão idiomática: 

 

 

 

Para a terceira tarefa, o exame de PLE galego varia totalmente às outras LE na Galiza, pois 

encomenda uma tarefa de expressão escrita: 

 

 

 

Enquanto nas outras LE, para francês o exame tem 3 perguntas subdivididas nas componentes 

léxica e gramatical. O mesmo acontece com o exame de alemão e italiano, embora com 4 

exercícios. Em inglês, com 5 exercícios, o 3º e o 4º têm um caráter mais dirigido, de caráter 

gramatical, com transformação de frase: 
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No caso do francês: 

 

 

 

Em alemão disponibiliza-se um texto para preencher: 

 

 

 

Já em italiano encomendam-se tarefas gramaticais com um valor de 2 pontos: 
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É na quarta pergunta que o exame galego de PLE de português apresenta uma tarefa gramatical 

a partir de um texto que deve ser passado para o passado
332

: 

 

 

 

Na quarta tarefa o exame de inglês continua a pôr em relação a compreensão leitora do texto 

dado com a expressão escrita: 

 

 

 

Já no teste da Extremadura a tarefa mais gramatical tem possibilidade de escolher várias 

opções, excluindo o examinando a que verificar mais difícil, opção que não se oferece em qualquer 

dos exames PAU das LE na Galiza. 

                                                 
332 O exemplo é bastante confuso, porque apresenta a tarefa como sendo a transformação da frase no presente 

do indicativo para pretérito perfeito simples, embora no texto seja possível o imperfeito simples do indicativo: “Davam 
as onze horas na sala de jantar, quando Luís, que estava deitado na cadeira...”. Ou a mistura de tempos:  “Deram as 
onze horas na sala de jantar, quando Luís, que estava deitado na cadeira...”.  

Estes cabeçalhos explicativos “segundo o modelo proposto”, que depois podem ter várias leituras, levantam 
muitas dúvidas entre os examinandos, especialmente nessa situação de tensão. 
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Para finalizar a parte escrita da prova, as outras línguas escolhem diversos tópicos com valores 

diferentes e também com extensões variáveis: 120 palavras, 100 palavras, 60-100 palavras, 10 

linhas. Apenas o exame de português não refere qualquer tipo de extensão.  

Em inglês a tarefa tem 3 valores e remete para a descrição textual dirigida: 

 

 

 
 
Em alemão a tarefa tem 2,5 valores e encomenda a narração de uma experiência: 
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Em italiano o exercício tem um valor de 3 pontos e a extensão é relativa, medida pela 

interpretação de “mínimo 10 linhas”. A temática é sobre a opinião pessoal de um facto atual: 

 

 

 

Ao contrário das outras LE, no exame de PLE não se especifica o número de palavras e a 

pontuação é inferior (2 valores), pela introdução da pergunta 3, que é repetitiva a respeito da quinta 

pergunta. A temática é teórica, ao contrário das outras LE, que têm um caráter de maior criação e 

opinião: 

 

 

 

Já o exame PLE na Extremadura, embora seja apresentado como primeira tarefa, tem o mesmo 

desenvolvimento, ainda que com opção de escolha, um de entre três, com maior pontuação (4 

valores) e com um mínimo de palavras (80). Como no exame galego, os temas propostos tratam 

temáticas de conhecimento: 

 

 

Os exames finalizam com a componente da compreensão oral. Todos os exames de LE na 

Galiza escolhem a opção de escolha múltipla. Em inglês: 
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Em francês: 
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Em alemão: 
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Na prova de compreensão oral do exame de língua italiana as perguntas são abertas, mas com 

três perguntas e não quatro como no caso do português, embora o valor seja o mesmo. Como 

acontece no português, também não se especifica quantas vezes se passa a audição. 

 

 

 

No caso da língua portuguesa e da língua italiana as perguntas são abertas, três no caso italiano 

por quatro no caso do PLE, embora o valor seja o mesmo. Também não é possível saber quantas 

vezes se passa a audição, ao contrário do que se especifica no caso do francês, três vezes. 

 

 

 

Nos critérios de avaliação do exame de italiano não há qualquer especificação a respeito da 

prova de compreensão oral. Caso contrário ao exame de português, cujos critérios de avaliação 

fazem referência à escrita, ao empregar como avaliação a resposta escrita: “SEXTA PERGUNTA 

(1 valor). Preténdese que o aluno demostre a capacidade de comprender un texto oral e de responder 

as cuestións que se formulan a propósito del.” 

No caso das PAU da Extremadura não se facilita nem a audição nem as tarefas da componente 

auditiva, pelo que não as podemos comparar. Contudo, em linhas gerais, é possível concluir que a 

prova ABAU na Galiza é um modelo de exame que tem como principal critério de avaliação a 

competência escrita, como se demonstra nos critérios de avaliação especificados na mesma prova 

oficial: 
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Finalmente, tamén se valorará a corrección lingüística do exame, polo que sobre a cualificación global se 

poderán descontar até un máximo de 2 pontos por erros ortográficos. Os erros poderán ser:  

-Moi graves: Aquelas solucións alleas ao sistema lingüístico do portugués. Descontaranse 0,2 pontos.  

-Graves: Solucións ortográficas contrarias ás normas lingüísticas utilizadas. Acentuación diacrítica. 

Descontaranse 0,1 pontos.  

-Leves: Solucións alleas aos diferentes estándares vixentes. Acentuación non diacrítica. Penalizaranse con 

0,05 pontos. 

 

Estes critérios apenas são utilizados na prova de alemão, embora não sejam tão específicos, 

façam referência à não contagem de erros repetidos ao longo do exame e com descontos nas 

pontuações diferentes: 

 

A penalización de erros moi graves será de 0,1 puntos, graves 0,05 e leves 0,02.  

Un erro repetido na mesma palabra só se penalizará unha vez.  

 

Umas especificidades nos critérios de avaliação / correção que junto à essência, 

desenvolvimento, temática, tarefas e distribuição dos valores confirmam uma queixa geral entre os 

docentes de PLE na Galiza: os exames ABAU para o acesso à universidade são especialmente 

difíceis quando comparados com outras LE e também quando comparados com as provas em outras 

comunidades autónomas, especificamente na Extremadura nesta análise, pelo qual podem acabar 

por ser um empecilho para a promoção da língua portuguesa no sistema educativo galego. 

 

8.4  AVALIAÇÃO EXTERIOR INSTITUCIONAL  

 

Os títulos e certificados oficiais de línguas estão a ganhar uma importância central no mundo 

das LE. Não chega com conhecer, faz falta demonstrá-lo, mesmo a risco de que as aulas de línguas 

possam ficar sujeitas à preparação de testes para obter um certificado. Acompanhando esta 

necessidade social, as mais importantes instituições no âmbito europeu, estatal, autonómico, 

universitário, etc. criaram ao longo destas últimas décadas planos gerais para a avaliação dos 

conhecimentos linguísticos dos cidadãos. O mais conhecido é o QCER, mas também os 

documentos orientadores do IC, dos CLM, de CERCLES, das EOI, etc. têm atingido uma crescente 
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popularidade entre a sociedade em geral, ligado à necessidade de conhecer, dominar e acreditar os 

próprios conhecimentos linguísticos, num clima sociopolítico favorável ao ensino e aprendizagem 

de LE. 

A institucionalização e popularização dos diplomas influencia diretamente o ensino, 

uniformiza níveis e certificados de competência linguística, e estandardiza a elaboração de exames, 

através de planos nacionais e supranacionais. Este processo de grande integração e maior 

transparência na homogeneização curricular faz com que os numerosos exames ganhem 

diversidade e precisem de rigorosidade: testes de diagnóstico, provas de competência linguística, 

exames oficiais de EOI, exames de certificados oficiais do IC ou Celpe-Bras, etc.  

No espaço interuniversitário espanhol, os certificados de língua portuguesa reconhecidos pela 

Comisión de Acreditación da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) com 

a correspondência ao QCER são
333

: 

  

                                                 
333 

˂http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20
niveles%20de%20portugu%C3%A9s.pdf˃ 
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Quadro 61: Certificados de PLE reconhecidos pela CRUE 

CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Certificados de las 
universidades 
españolas 
homologados por 
ACLES

CertAcles 
A1 

CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

Certificados 
homologados por 
UNICERT 

 Basis Level 1 Level 2 Level 3/4  

Escuela Oficial de 
Idiomas (R.D. 
1629/2006) 

 Certificado de 
nivel básico 

Certificado de 
nivel intermedio 

Certificado de 
nivel avanzado 

  

Escuela Oficial de 
Idiomas (L.O. 8/13) 

 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Nivel C2 

Escuela Oficial de 
Idiomas 
(R.D.1041/2017) 

 Básico Intermedio B1 Intermedio B2 Avanzado C1 Avanzado C2 

Certificação 
Internacional de 
Português Língua 
Estrangeira, Instituto 
Camões / Universidade 
de Lisboa (CAPLE) 

 Certificado 
Inicial de 
Português 
Língua 
Estrangeira 
(CIPLE) 

Diploma 
Elementar de 
Português 
Língua 
Estrangeira 
(DEPLE) 

Diploma 
Intermédio de 
Português 
Língua 
Estrangeira 
(DIPLE) 

Diploma 
Avançado de 
Português 
Língua 
Estrangeira 
(DAPLE) 

Diploma 
Universitário de 
Português 
Língua 
Estrangeira 
(DUPLE) 

Certificado de 
Proficiência em 
Língua Portuguesa 
para estrangeiros 
(Celpe-Bras) 

  Intermediário Intermediário 
Superior 

Avançado Avançado 
Superior 
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Com este quadro a CRUE recomenda uma validez indefinida a todos os títulos desses diplomas 

de acreditação de idiomas. Com este tipo de quadros de equivalências estabelecidos por diversas 

organizações internacionais, avaliadores e docentes há uma responsabilidade muito elevada ao se 

estabelecerem validações entre níveis de diferentes provas, que demostrem homogeneidade e 

harmonia entre diferentes línguas, níveis e países; e, também, entre certificados e avaliações do 

mesmo nível de língua a falantes de realidades sociolinguísticas diferentes. Por isso, o mesmo 

sistema de avaliação, com provas idênticas a aprendentes diferentes, pode distorcer os resultados e 

disfarçar dificuldades específicas de cada um dos falantes.  

Perante esta realidade, apresento como matéria para o debate a ideia de se os critérios de 

avaliação e a forma de avaliar deve ser a mesma, para um galego, castelhano, francês ou norueguês, 

por exemplo, embora os objetivos da avaliação do nível sejam os mesmos. Pois pode ocorrer que 

algum dos estudantes possa ser penalizado por considerações interpretativas do que cada uma 

dessas pessoas avaliadas deveria conhecer e relativilizá-las segundo o esforço feito para alcançar 

esse nível. 

Contudo, esta nova dinâmica teve vários momentos que cumpre lembrar, como foram a criação 

em 1989 da associação ALTE (Association of Language Testers in Europe), integrado para a língua 

portuguesa pelo CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira), a elaboração do 

QERC em 2001 pelo Conselho da Europa, cujo resultado mais conhecido popularmente foram os 

seis níveis gerais de conhecimento (A1, A2, B1, B2, C1, C2), e o Portefólio Europeu de Línguas, 

concebido também pelo Conselho da Europa como instrumento de aplicação do QERC e como 

documento orientador para a autoavaliação. 

Em geral, a língua portuguesa ainda não alcançou o patamar desejado na homogeneização das 

provas. Neste sentido, as diferenças entre os certificados CAPLE e Celpe-Bras são muito grandes 

e um entrave direto para uma presença unívoca da língua portuguesa no plano institucional 

internacional, para além da falta de reconhecimento do certificado europeu no sistema brasileiro e 

vice-versa. Diretamente relacionado com o anterior, seria preciso alargar os formatos de avaliação 

e, sobretudo, saber quais são os critérios de avaliação, sobretudo no diploma Celpe-Bras, mas 

também no CAPLE. Pois os docentes não têm as referências precisas para preparar os estudantes 

para estes exames, embora pela minha experiência docente, os resultados sejam altamente 

satisfatórios nos dois diplomas. 
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No caso do Celpe-Bras
334

 na informação disponível existe um manual do examinando, e 

exemplos de prova para a compreensão oral, para a expressão oral e para a expressão escrita. 

Porém, os critérios de avaliação não são especificados, nem os conteúdos de referência: 

 

O exame está fundamentado nos seguintes pressupostos: 

- A competência do candidato é verificada por meio da realização, em português, de tarefas 

relacionadas à comunicação no dia-a-dia. Por exemplo, uma resposta a uma carta, o preenchimento de um 

formulário, a compreensão de um artigo de jornal ou de um programa de televisão; 

- Não se busca aferir conhecimentos sobre a língua, como é o caso de exames tradicionais que 

formulam questões sobre morfologia e sintaxe, porém, sim, a capacidade de uso dessa língua, já que a 

competência lingüística é um dos componentes da comunicativa. 

Assim, o exame está centrado no desenvolvimento de uma competência de uso que requer muito 

mais do que a manipulação de formas e regras lingüísticas, exigindo também o conhecimento de regras de 

comunicação e de formas que sejam não apenas gramaticalmente corretas, mas socialmente adequadas 

(Dell’Isola et al., 2003: 155). 

 

Porém, a falta de publicações sobre os materiais a desenvolver, os critérios de avaliação e, em 

geral, a inexistência de plano curricular, faz com que o desenvolvimento didático desses princípios 

seja difícil e custoso.  

A publicação da coleção Exames de Português para Falantes de Outras Línguas (Lino Pascoal 

& Brandão Oliveira, 2012, 2013) é uma iniciativa muito interessante, mas no site do próprio 

CAPLE
335

 é disponibilizada toda a informação sobre as provas assim como modelos de exames.  

Neste mesmo site é possível tirar alguns dados muito interessantes sobre a importância do PLE 

no âmbito espanhol, pois a primeira nacionalidade em número de candidatos aos exames do 

CAPLE em 2015, 2016 e 2017 é espanhola. 

 

 

 

 

                                                 
334 ˂http://portal.inep.gov.br/celpebras˃ 
335 ˂http://caple.letras.ulisboa.pt/˃ 



Xurxo Fernández Carballido 

 

404 
 

Figura 11: Nacionalidades dos candidatos ao CAPLE (2015-2017) 

 

E, depois de Portugal, também é Espanha o primeiro país de residência dos candidatos aos 

exames CAPLE entre 41 nacionalidades apontadas. 

Figura 12: País de residência dos candidatos ao CAPLE (2015-2017) 
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Embora não seja possível discernir nestes dados oferecidos pelo CAPLE a origem dos 

candidatos por comunidades autónomas (Galiza, Extremadura, Andaluzia, etc.) podemos 

considerar o número importante de candidatos que assinalam o galego como língua materna, sem 

saber se no grupo que preencheram “espanhol” haja também galegos com proficiência em galego, 

sem que seja língua materna. 

 

Figura 13: Candidatos ao CAPLE por língua materna (2015-2017) 

 

Mesmo assim, seria preciso maior trabalho neste âmbito e também maior transparência sobre 

algumas questões que, frequentemente, docentes e alunos colocam, sobretudo, em relação à 

importância avaliativa dos respetivos modelos padronizadores da língua portuguesa. Quer dizer, 

como são avaliadas as aprendizagens segundo o padrão PE ou PB, nos dois certificados nacionais, 

por exemplo: a colocação dos pronomes, o léxico, as escolhas gramaticais, os padrões fonéticos, 

etc.  

Seria muito importante para toda a comunidade à volta do PLE que esses critérios, essas 

dúvidas e essas soluções fossem debatidas e divulgadas. Seria muito importante para o 
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desenvolvimento do PLE a elaboração de um plano curricular como o já existente para o ensino do 

espanhol como língua estrangeira desenvolvido pelo Instituto Cervantes. 

Por último, é uma questão de política linguística que deveria ser debatida nos estamentos 

adequados, que existisse uma homologação direta entre os dois sistemas de certificados, embora 

seja complexa, pois enquanto o sistema europeu disponibiliza cinco certificados com seis níveis 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2), o brasileiro apenas quatro (Intermediário, Intermediário Superior, 

Avançado, Avançado Superior). Contudo, seria de grande importância e com repercussão em outros 

âmbitos, uma avaliação externa oficial e reconhecida em toda a Lusofonia e internacionalmente, 

diversificando a própria certificação para fins específicos, como os académicos, profissionais ou 

comerciais. 

 

8.5 DISFUNÇÕES NA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação dos conhecimentos adquiridos em cada nível é uma das grandes preocupações dos 

docentes e dos alunos. O objetivo neste capítulo é tentar fazer uma análise dos principais critérios 

de avaliação em PLE num contexto de línguas tão próximas como é o espaço ibérico, 

especificamente no quadro do galego / espanhol. Todavia, de todas as competências, a avaliação 

da competência oral é a que levanta mais dúvidas e gera maiores controvérsias por entrarem em 

jogo muitos critérios objetivos –o nível de proficiência, as necessidades comunicativas, a 

pronúncia, a prosódia, a melodia, o sotaque, etc.– e também subjetivos, derivados dos altos 

horizontes de expetativas dos formandos galegos. Esta miragem ou desencontros sobre o que se 

sabe e o que se acredita que se sabe é determinada pela alta competência comunicativa e de 

compreensão dos estudantes.  

Como já foi esclarecido no subcapítulo 8.3, muitas vezes os estudantes avaliados sentem-se 

injustiçados ao verificar que a avaliação fica muito aquém do que achavam que sabiam. A 

competência oral é uma competência que reúne muitas dúvidas e concentra grande interesse para 

compreender o núcleo desta exposição. Para que o capítulo tenha interesse sem ser excessivamente 

repetitivo, em vez de apresentar os critérios de avaliação nas diferentes competências e em cada 

um dos seus níveis, como faz o QCER e os desenvolvimentos posteriores para a língua portuguesa 

no QuaREPE, escolhe-se fazer uma análise genérica mas intensa a partir da análise dos critérios da 
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competência oral. 

No sistema educativo espanhol, a avaliação representa o núcleo do processo de ensino e 

aprendizagem de uma LE. Mesmo quando o ensino não seja formal ou regrado a avaliação é 

consubstancial ao processo de aprendizagem. Uma avaliação sujeita às classificações, às 

frequências, aos testes, aos exames, ao pânico, aos nervos incontornáveis. Esta situação não é 

exclusiva dos formandos, mesmo em pessoas com alta formação e ampla experiência vital, mas 

também entre os docentes. E no caso de PLE, a avaliação oral concentra as maiores tensões e no 

caso galego apresenta maior grau de subjetividade pela grande aproximação linguística. 

Por outro lado, a relação do processo de ensino e aprendizagem com a avaliação tem evoluído 

nos últimos tempos. A avaliação reduzida a uma classificação não deveria ser um objetivo per se, 

embora resista a sua filosofia de forma muito mais forte do que muitos docentes desejariam. Nos 

últimos tempos o conceito de avaliação contínua, disponibilizando vários repertórios para a 

consolidação de uma avaliação complementar e não só numérica, tem vingado no âmbito 

educativo. 

 

Cuando pensamos en la evaluación escolar, es decir, en la evaluación del aprendizaje, el interés estriba en 

medir, de alguna forma, si se poseen los conocimientos esperados según los objetivos propuestos por el profesor, 

por la institución, por el curso o por el nivel a que se refiera. Los propósitos últimos pueden ser diversificados: 

aprobar o suspender el estudiante, obtener información sobre los progresos alcanzados, recoger información sobre 

la adecuación o no de los métodos de enseñanza y aprendizaje adoptados, entre otros (Eres Fernández & Baptista, 

2010: 7). 

 

No entanto, como já foi referido, a introdução de novos tipos de aprendizagem, especialmente 

à distância via internet, a acreditação de conhecimentos linguísticos mediante a realização de 

exames internacionais –no caso da língua portuguesa, CAPLE e Celpe-Bras, principalmente–, fez 

com que a avaliação se tornasse um elemento central, quando não único, para estabelecer a aptidão 

e a proficiência desses formandos. De facto, em Espanha, existe o conceito dos “alunos livres”, um 

tipo de estudante adulto, a partir dos dezasseis anos, que se apresentam aos exames oficiais das 

EOI para tirar os certificados de línguas com a mesma validade que os alunos que frequentam os 

cursos presenciais da instituição. Neste tipo de avaliação, para o docente não ter critérios 

avaliativos típicos de uma avaliação contínua, reduze toda valorização de todas as competências 
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ao processo dos diferentes testes e a uma prova oral. 

Um fenómeno semelhante é a Prova de Competência Linguística (PCL), estabelecida, por 

exemplo, pela Universidade de Santiago de Compostela, ao abrigo do Processo de Bolonha, pelo 

qual todos os universitários compostelanos devem acreditar para se licenciarem o nível B1 numa 

língua estrangeira, uma exigência que se está a alargar a todo o sistema universitário galego e 

espanhol. Esta obrigação académica faz com que o interesse pela língua portuguesa tenha 

aumentado nos últimos tempos.  

À tradicional problemática na aprendizagem do inglês, os estudantes encontram uma 

alternativa na facilidade
336

 que para os galegófonos e, em menor medida, para hispanófonos 

representa a língua portuguesa. Para uma pessoa qualquer, acreditar o nível B1 em língua 

portuguesa, ou qualquer outra LE, com um exame escrito, uma audição e uma prova oral torna-se 

muito interessante, quando comparado com o curso presencial ao longo de muitos meses. É por 

isso mesmo que a avaliação passa a ter uma importância fulcral nestas novas tendências 

académicas. 

Assim, de as competências a avaliar, sempre é a competência oral a que levanta mais dúvidas, 

quer entre os docentes, quer entre os estudantes. Por outro lado, pela proximidade linguística 

existente, quando o examinando atinge o nível avaliado na componente oral é regra geral que 

também tenha o nível nas outras competências, até porque as dificuldades expressadas na 

competência oral são muito mais facilmente dominadas, evitadas ou contornadas nas outras 

competências: na leitura, na escrita ou na audição. 

Na questão que aqui centra este capítulo, a avaliação da expressão oral como sistema de 

referência para as outras competências, sempre vai ficar alguma margem para o docente, embora 

seja mínima, sobretudo diferenciando alunos que frequentaram os cursos e os denominados “alunos 

livres”, porque o docente pode ter em consideração muitos mais critérios para além de uma prova 

de 20 minutos, onde podem entrar fatores, como os nervos, um mau dia, um tema de que não se 

                                                 
336 Existe um forte e interessante debate sobre a (falsa) facilidade na aprendizagem do português de formandos 

que falam ou dominam espanhol e as implicações que isto tem no processo no ensino e aprendizagem. A este respeito 
ver alguma bibliografia de referência: Almeida Filho (1995, 2001, 2004), Alonso Rey (2005, 2014, 2017a, 2017b), 
Carvalho (2002), Eced Minguillón (1999), Ferreira (1995, 1997), Gavilanes (1996). Porém, ainda está por analisar 
rigorosamente quais são as implicações que no sistema educativo, nos critérios e nos modelos de avaliação tem a 
questão da facilidade em contextos de tão alta proximidade linguística. 
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goste, uma branca, etc., que provoquem uma distorção na avaliação do aluno.   

Revisitando o conceito coseriano do falante como linguista, também o estudante tem os seus 

próprios critérios de avaliação, especialmente quando é adulto e, sobretudo, quando as línguas são 

muito próximas, porque ninguém que estude chinês tem uma ideia formada sobre o que é falar 

chinês, mas existe essa ideia quando um galego aprende português. As línguas, como fenómeno 

social, também são avaliadas segundo critérios socioculturais. A língua portuguesa, por ser tão 

próxima linguística, social e geograficamente é assinalada como uma língua fácil, em que ninguém 

teria problemas para comunicar e, assim, ninguém deveria reprovar. 

Esta análise social sobre a utilidade e a validade das línguas faz com que ocasionalmente se 

possa chegar à situação de argumentar que o estudo do português não é preciso no contexto ibérico 

porque não é necessário, como já foi referido ao longo deste trabalho. A falaz mas persistente ideia 

de que não faz falta estudar português porque “conseguimos comunicar”. Ou seja, algumas das 

especificidades no ensino e aprendizagem da língua portuguesa para falantes de espanhol devem 

ser também aplicadas à avaliação: 

 

Podemos ver que el enfoque que se considera más apropiado es, efectivamente, el de orientación 

comunicativa, sin embargo, este enfoque en estado puro resulta insuficiente para el aprendiz hablante de español. 

Dado que el aprendizaje de portugués presenta características propias en este grupo de aprendices, esto es, existen 

una serie de especificidades en el proceso de enseñanza/aprendizaje, se impone la necesidad de subsanar las 

deficiencias o inadecuaciones que surgen al optar por recetas preestablecidas universales en lo que se refiere a la 

operación global de la enseñanza. La solución es el reajuste oportuno de método y materiales por el camino que 

hemos indicado: dentro de un enfoque de orientación comunicativo hacer los cambios necesarios en los aspectos 

que dependen del mismo (Alonso Rey, 2005: 26).  

 

Assim, os critérios avaliativos do docente, do aluno e as expetativas culturais sobre a expressão 

oral em língua portuguesa provocam que existam numerosos choques nas classificações, sobretudo 

quando o aluno é reprovado, porque individualmente é estabelecida uma relação direta entre 

comunicar e capacidade linguística, e porque socialmente a língua portuguesa não é considerada 

uma língua que possa apresentar problemas de maior para um galegófono ou, em menor grau, 

hispanófono. 

É evidente que todas estas situações não se apresentam a preto e branco, mas num amplo leque 
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de contrastes. Porém, é um facto visível e constatável através de queixas e comentários ou 

sugestões sobre as provas avaliativas de PLE, sobretudo a expressão oral em língua portuguesa. 

Estas situações são diferentes noutras línguas, onde os formandos, mesmo estudando mais anos, 

como em inglês ou com maior distância linguística como em alemão não sentem essa capacidade 

interpretativa dos critérios de avaliação. Porém, deve ser dada alguma naturalidade a esta realidade: 

Quanta maior proximidade linguística, o aluno vai ter mais ferramentas interpretativas do seu 

trabalho, embora possam estar muito aquém das exigências e dos critérios do docente. 

Por outro lado, segundo o QECR (2001: 241), a avaliação baseia-se na validade, na fiabilidade 

e na exequibilidade, por isso é preciso sistematizar os descritores da expressão oral e no caso das 

línguas próximas, ligá-los a questões como a pronúncia, para além da capacidade comunicativa. A 

este respeito, defende-se a ideia de que o grande desfasamento avaliativo na expressão oral vem 

determinado pela própria capacidade comunicativa do formando, que é capaz de exprimir qualquer 

ideia de uma maneira naturalizada, mesmo perdendo a noção de que está a tentar aprender uma 

outra língua. Quer dizer, perante uma situação comunicativa X, o estudante galego, galegófono ou 

castelhanófono, não vai ter problemas de transmissão e com quase absoluta probabilidade vai ter 

sucesso nos objetivos comunicativos. Isto não acontece em línguas de maior distância, onde a 

simples comunicação vai estar sobre qualquer outra característica. 

É habitual ouvir alunos comentarem, sobretudo quando a classificação na produção oral fica 

aquém do aguardado, sentenças do tipo: “Eu nunca tive problemas de comunicação em Portugal”; 

“Estive a fazer um estágio no Porto”; “Minha mãe é brasileira”; “Oriento projetos e teses na 

Universidade do Minho”; “Trabalhei num hospital em Lisboa”; “O meu namorado é português”; 

“Estive de férias na Madeira e disseram-me que falava muito bem português”, etc. É improvável 

que um galego a estudar inglês, alemão ou sueco tivesse dado os mesmos argumentos perante um 

reprovado na competência oral. E ao lado destes comentários há as opiniões contrárias: “Achei 

muito fácil”; “Quase não tinha estudado português e passei no exame”; “Aprovei o DIPLE sem 

grande esforço”; “O exame do Celpe-Bras era realmente fácil”, etc. Todas estas sentenças do 

falante como linguista revelam a subjetividade quando se (auto)avalia o conhecimento em línguas 

próximas. 

Por outro lado, em conversas informais com colegas de italiano –italiano facile e divertente, 

no imaginário popular– ou catalão –qualquer um pode falar catalão na intimidade–, fazem reflexões 
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similares, portanto, a chave está na sensação que o utente tem de comunicar com facilidade. Ora 

bem, também é possível correr o risco do efeito pêndulo e que se passe a reparar mais nas diferenças 

do que nas afinidades, o que pode levar à paralisia, à insegurança e à falta de interesse por avançar 

no conhecimento e na apropriação da língua, que é um dos objetivos do professor de línguas, de 

qualquer língua. 

Repare-se que todas estas circunstâncias podem colocar o docente em situações muito 

embaraçosas, pois são argumentos onde se prima a comunicação sobre outros aspetos linguísticos, 

e a comunicação é o objetivo principal, afortunadamente, nas novas orientações pedagógicas e 

didáticas das línguas estrangeiras. 

Por isso se deve insistir em que a competência oral é uma capacidade geral, em que participam 

outros elementos para além da capacidade comunicativa, como são a pronúncia, o sotaque, a 

pragmática, etc. Assim, a face e a coroa do ensino, aprendizagem e avaliação da competência oral 

em línguas próximas, pode resultar contraditória, pois deve haver uma consciencialização da 

importância da expressão oral e, ao mesmo tempo, dar maior importância à forma do que ao 

conteúdo, pois o estudante já vai usufruir de várias ferramentas comunicativas, devido à 

proximidade linguística. 

Entre os docentes de LE é unânime a importância dada às motivações dos formandos para 

estudar uma língua. Isto é algo que todos os profissionais do ensino percebemos de imediato no 

ensino da língua portuguesa, embora também outros muitos fatores devam ser tidos em conta na 

produção oral. Uma boa disposição e vontade de aprender e melhorar são fundamentais, quer seja 

no ensino obrigatório, quer seja no ensino não-formal, com menores ou pessoas adultas. 

Consequentemente, é importante que o docente conheça as motivações dos alunos para frequentar 

um curso de língua portuguesa, sem que seja necessário o preenchimento de um simples inquérito, 

é a própria dinâmica da turma ao longo de muitas horas e muitos dias o que faz com que o professor 

tenha um conhecimento real das motivações e de como esse fator se reflete nas capacidades dos 

próprios estudantes. É fundamental pôr em destaque que este acompanhamento não é possível com 

os “alunos livres”, pois aluno e professor jogam tudo numa cartada, num exame. 

É importante que docente e formando possam gerar dinâmicas de consenso sobre a 

transcendência da expressão oral e dos diferentes critérios de avaliação sobre essa competência. 

Alguns fundamentais são: 
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1. Diferenciar conteúdos principais e secundários. Como se de uma força vetorial 

se tratasse, há uma tendência para fazer muita atenção sobre o que diferencia as 

línguas próximas para evitar que o aluno se relaxe e tenha a perceção de que a 

língua portuguesa pode resultar muito fácil no processo de aprendizagem e não 

repare na própria autonomia da língua e nas características que a fazem 

diferente. Porém, também existe o risco de ficar na diferença, de ser muito 

picuinhas enfatizando os pormenores. O português não é chinês para falantes 

de línguas próximas. Isto não pode ser interpretado como facilitismo, é verificar 

que avaliar PT na Galiza não é o mesmo que avaliar outra LE qualquer. 

2. Não obsessionar-se com os falsos amigos. Sobre os falsos amigos espanhol-

português, português-espanhol, são numerosíssimas as referências 

bibliográficas, aliás, é uma das questões mais trabalhadas na linguística 

comparativa entre as diferentes línguas românicas e mesmo com o inglês. 

Mesmo assim, do ponto de vista pedagógico e didático também é importante 

relativizar a sua importância e colocá-los na própria dinâmica comunicativa 

para evitar inseguranças desnecessárias nos formandos e que passem a 

desconfiar nos verdadeiros amigos, na naturalidade da produção oral e na 

interação entre os falantes, que vão resolver e assentar os conhecimentos 

necessários para conhecer os denominados falsos amigos e evitá-los
337

. 

3. Lembrar que a comunicação é um processo múltiplo e complexo. Isto é 

realmente difícil quando o docente, normalmente formado no âmbito da 

filologia, da linguística ou da tradução, foi treinado para ser um detetor de erros, 

para fazer da profissão de professor uma constante caça ao erro. É importante 

não ridicularizar as experiências comunicativas dos estudantes, mas encorajá-

los a que façam o seu melhor. Se há formandos que têm um conhecimento real, 

próximo, afetivo com a língua, mas a produção oral é deficiente, devemos 

procurar novos caminhos, defrontar novas perspetivas. Isto é especialmente 

chamativo no caso de lusodescendentes, onde os progenitores não falaram 

                                                 
337 Como explica a prof. Isabel Leiria (1998), “falemos antes de verdadeiros amigos”. 
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português aos filhos ou é falado de forma muito rudimentar, ou pessoas que têm 

muita relação profissional ou pessoal com falantes de língua portuguesa mas 

onde a qualidade linguística não é importante
338

.  

4. A luta constante contra o direito à preguiça. Em muitos encontros e congressos 

os docentes de PLE a galegófonos, hispanófonos, ou pessoas que estudam 

português tendo já um bom nível de espanhol, põem em destaque o choque no 

nível A1/A2, aos alunos ficarem surpreendidos por constatarem que sabem 

menos português do que pensavam socialmente. E a crise que se produz no nível 

B1, ou seja, quando o aluno tem uns conhecimentos básicos que lhe permitem 

compreender com autonomia e comunicar o que quer exprimir, mas 

negligenciando aspetos tão importantes da expressão oral como a pronúncia. 

Esta realidade, que aqui é denominada direito à preguiça, é mais complexa do 

que parece e seria preciso diferenciar o âmbito académico do âmbito de 

interação social, pois é possível constatar situações de sucesso comunicativo 

interlinguísticos –casais, emprego, vida académica, etc.– onde a análise seria 

mais própria do sociolinguista e não do docente. Em definitivo, esta fossilização 

generalizada, esta sensação de preguiça por querer avançar é um direito de 

quem tem altas capacidades comunicativas. É evidente que o docente não deve 

renunciar à qualidade na produção, mas tem que estar consciente desta fase no 

processo de aprendizagem que pode acabar por ser permanente em alguns 

formandos
339

. 

5. Adequar o discurso ao contexto. Quando as línguas são ensinadas como 

estrangeiras existe a lógica tendência para ser apresentada como uma língua 

padrão, harmónica, uniforme, sem variação dialetológica, social, geracional ou 

                                                 
338 A este respeito há nos certificados Celpe-Bras e CAPLE alguma confusão entre nacionalidade e língua do 

indivíduo, quando é evidente que nem todas as pessoas que possuem uma nacionalidade falam –nem com que 
proficiência– a língua da suposta nação, sobretudo em situação de emigração e nas segundas e sucessivas gerações de 
emigrantes. Vid. ˂http://ww3.fl.ul.pt/caple/perguntasfrequentes.aspx˃, ˂http://portal.inep.gov.br/celpebras˃. 

339 Muitos dos meus alunos galegos confessam que se sentem ridículos ao imitar o sotaque português. Pode 
haver sensações equiparáveis aos de um português a imitar o sotaque brasileiro ou um espanhol a falar à maneira 
argentina, ou seja, um sentimento de que não é necessária essa suposta correção linguística para ter sucesso na 
comunicação. 
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histórica. É uma miragem que não resiste nem a primeira aula de língua 

portuguesa. Porém, é um jogo que se pode admitir com o objetivo que ter um 

alvo que alcançar. Todavia, docente e aluno devem ser conscientes da própria 

realidade linguística da língua aprendida e, ao mesmo tempo, reflexionar com 

as divergências da(s) língua(s) materna(s) dos estudantes. Avaliar com simples 

critérios de padronização da língua portuguesa –ou qualquer outra– pode ser 

muito prejudicial para a própria credibilidade do avaliador, pois a pessoa 

avaliada vai ter rapidamente consciência linguística das diferenças que existe 

no sistema linguístico. Este facto é muito visível na maioria das audições 

reproduzidas nos manuais de PLE onde há uma sistemática ocultação de outras 

pronúncias para além do padrão –pretendidamente neutro ou sem sotaque– do 

português, muitas vezes confundido com o que se tem denominado “lisboetês”. 

É evidente que as aulas de PLE não podem ser aulas dialetológicas, mas que 

não haja diferentes sotaques nos materiais e que mesmo alguns sejam 

adaptados, imitados, etc. torna-se caricato
340

. 

6. Fazer parte da Lusofonia. A pressão avaliativa que vivemos professores e 

formandos faz com que os versos pessoanos sobre a pátria e a língua sejam 

evocados numerosas vezes, mas em poucas ocasiões temos tempo ou condições 

para analisar as repercussões didáticas deste ideal. No âmbito do inglês como 

língua estrangeira, referencia-se que o número de falantes não maternos 

ultrapassa largamente os falantes maternos de língua inglesa e ficam de fora, 

geralmente, questões relativas a pertenças, nacionalidades, identidades, etc. 

Este ideal poderia ser também factível para a língua portuguesa? Nesta 

interpretação alargada da Lusofonia o usuário da língua portuguesa pode fazer 

parte desse espaço lusófono com toda a força: converter-se em ator principal, 

falando português com a sua própria idiossincrasia; estabelecer quais são os 

                                                 
340 Num manual de referência e muito interessante, aliás, como é Português XXI 1 podemos ouvir como o Hans 

da Alemanha e a Cesária de Angola falam com o mesmo modelo padrão lisboeta da língua portuguesa. Mesmo em 
situações irreais a língua deveria ser mais realista. 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

415 
 

caminhos para alcançar esse objetivo é função dos docentes, avaliadores, 

elaboradores de materiais didáticos e pedagógicos.  

Como já foi referido, o ensino de línguas estrangeiras está a ficar diretamente ligado a um 

certificado de aptidão ou de nível, quer através do QECR, quer através de certificados oficiais como 

os dos centros de línguas das universidades, as escolas oficiais de idiomas –no caso do Estado 

espanhol–, quer através de certificados estatais como o Celpe-Bras e o CAPLE, no caso da língua 

portuguesa. 

Esta questão dos certificados deve interligar-se com as motivações para estudar uma língua, 

pois muitas pessoas frequentam aulas ou apresentam-se aos exames com o principal objetivo, 

quando não único, de conseguir um diploma oficial. Da mesma maneira as pessoas que estudam 

uma língua por outras motivações, –culturais, por prazer, interesse, pessoais ou profissionais– 

agradecem que esse esforço seja reconhecido com documentos oficiais de proficiência. 

Por isso, o docente deve estabelecer e o estudante deve reconhecer, o que aqui é denominado 

como critérios sistemáticos de avaliação. Estes critérios são dificuldades específicas de cada grupo 

linguístico, que se apresentam de forma reiterada, independentemente do nível de proficiência, até 

porque costumam ser fossilizadas e que, ao mesmo tempo, formam parte do sotaque específico 

desses falantes, e reconheça-se que diferenciar estes dois aspetos é sumamente complexo. E eis que 

este é um debate central, onde estabelecer o limite entre as características próprias de um falante a 

falar uma outra língua e a avaliação linguística reduzida ao erro? 

O escritor norte-americano Richard Zimler, a jornalista espanhola Virginia López, a jornalista 

galega Begoña Íñiguez ou o ciclista galego Gustavo Veloso podem falar muito bem português, mas 

irão ter sempre o seu próprio sotaque. Isto não pode invalidar a proficiência, pois entra no âmbito 

do lógico, do natural. Sobre esta matéria da produção e do reconhecimento social há muitas mais 

questões que deveriam ser tratadas por extenso em outros trabalhos, sobretudo em contextos 

linguisticamente próximos. 

Como isso não pode ser feito neste trabalho, a seguir vão ser referenciadas sinteticamente as 

principais dificuldades na produção oral dos falantes galegos, galegófonos ou hispanófonos, pois 

este tipo de análises não se pode fazer de forma extensiva a hispanófonos, por exemplo, pois 

haveria uma confusão entre o ideal de padrão geral com a diversidade das variedades linguísticas 

da própria língua. 
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É importante especificar que aqui são apresentadas as dificuldades sistémicas na produção oral 

dos formandos adultos galegos, ou seja, aqueles que, com independência do nível de proficiência, 

apresentam maior risco de fossilização e de naturalização. E esta é uma outra questão para o debate, 

qual é a fronteira entre a naturalidade de um sotaque particular, por exemplo, um japonês a falar 

português, e uma pronúncia fossilizada que o aluno deve melhorar, e o avaliador penalizar. Quer 

dizer, é difícil determinar a fronteira entre falar com um sotaque característico e falar mal. 

Ligado à avaliação encontrar-se-á a questão de como e que ensinar, pelo que esta secção está 

fortemente relacionada com os processos de ensino (cf. cap. 6)  e a elaboração de materiais (cf. 

cap. 7)  Por último, o modelo aqui analisado é o PE, não o PB, e também não se vai fazer referência 

às possíveis interferências intrassistémicas PE-PB tão frequentes em estudantes adultos de PLE, 

pois entram de forma autónoma e natural em contato com falantes e produções linguísticas de 

ambos os modelos linguísticos do português. 

 

A. Nível fonético. Reconhecimento e pronúncia no sistema vocálico: 

1) Vogais nasais. É uma das principais características da língua portuguesa e que 

os alunos demoram em reconhecer como um traço distintivo, pois em amplas 

zonas da Galiza as mesmas formas são pronunciadas sem nasalar: irmão, mão, 

verão, etc. O docente deve consciencializar o aluno sobre a necessidade da 

realização certa, sobretudo quando comparado com pares que podem ajudar no 

esclarecimento da necessidade: mais / mães; pais / pães; pau / pão; etc. Uma 

dificuldade diversa é a da realização dos ditongos nasais das formas verbais e 

de outras palavras, por exemplo, sejam, cantassem, com, sim, etc. para evitar 

que os estudantes pronunciem [m] ou [ŋ]. 

2) A existência da vogal [ɐ] é de uma dificuldade extrema para os galegos, pela 

falta de percetibilidade sonora. Isto faz com que a naturalização destas formas 

pronunciadas com a pronúncia galega seja geral: Ana, banco, câmara, etc. Seria 

uma dessas fossilizações naturalizadas?  

3) Monotongação do ditongo [ow] em [o]: couto, sou. Aqui a realidade linguística 

portuguesa contrasta com a homogeneidade dos modelos fonéticos 

apresentados nos manuais de referência de PLE, pois na Galiza e em amplas 
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zonas de Portugal, e mesmo em padrões cultos do Brasil, o ditongo <ou> é 

pronunciado como [ow]. 

4) Variação do ditongo <ou> [o] / <oi> [oj]. Para os falantes galegos apresenta 

alguma dificuldade a variação intrassistémica na realização destes ditongos, 

pois é uma dessas áreas da língua onde as falas apresentam zonas flutuantes. 

Temos alguns ditongos consolidados em <oi> ao contrário do que se passa nos 

falares galegos: coisa, dois. Outros que variam dentro do próprio português 

segundo a distribuição geográfica ou social: loiça, oiço, oiro, toiro, Doiro, etc. 

A dificuldade do galego é saber quando essas formas são aceites e quando não 

se devem regularizar: *oitono, *oitro. 

5) Realização do ditongo [ej] como [ɐj]. Em palavras como feira, leite, peito, etc. 

Uma peculiaridade dialetal generalizada através do padrão linguístico 

exprimido em manuais, dicionários e outros materiais para o ensino da língua 

portuguesa como PLE da variante europeia. 

6) Plural metafónico. Pronúncia de [o] no singular e [ɔ] no plural em substantivos 

ou adjetivos. P. ex.: almoço – almoços, porto – portos, torto –tortos, etc. 

Repare-se que todos os aspetos aqui assinalados podem ser facilmente fossilizados pelos 

aprendentes, ao serem traços distintivos da língua portuguesa, mas não gerais a todos os falares e, 

sobretudo, que o grau de peculiaridade não está encontrado com a proficiência do falante. Ou seja, 

uma pessoa com alta proficiência pode não identificar essas características ou identificá-las mas 

continuar a ter sucesso nos processos comunicativos sem realizá-las. 

 

B. Nível fonético. Reconhecimento e pronúncia no sistema consonântico:  

1) [z] pronunciado como [Ѳ] ou [s]: Galiza, mesa, portuguesa
341

. 

2) [ʒ] pronunciado como [ʃ], [x] ou [ʝ]: girafa, jeito, José. No galego neutralizou-

se a diferença entre surda e sonora nos sons fricativos, pelo que os galegos 

pronunciam [ʃ]: xirafa, xeito, Xosé. Embora também seja muito frequente, com 

                                                 
341 Pode ser referido que na Galiza há dialectalmente zonas de sesseio onde o [Ѳ] é pronunciado como [s], mas 

a regra é a pronúncia [Ѳ] onde em espanhol é [Ѳ], mesmo em alunos dessas áreas dialetológicas galegas, que também 
não sesseiam quando falam espanhol. 
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maior repercussão na leitura, a pronúncia à castelhana [x] em palavras 

homógrafas: gente, geografia, José, Jorge ou em palavras graficamente 

diferenciadas: já, jangada, jejum. 

3) Pronúncia do <–m> final das palavras como [m] ou [ŋ]: cem, homem, nuvem. 

4) Realização do som [ʧ]: chamar, chegar, chove. Adaptar à pronúncia portuguesa 

este som é de grande dificuldade para os estudantes galegos, pois é a mesma 

palavra com diferente forma
342

. 

5) Distinção fonológica entre [s]-[z]: pressa / presa. Em galego e em espanhol, a 

distinção entre [s]-[z] não é pertinente, ficando neutralizados os traços 

distintivos em [s]. Isto faz com que os alunos não assimilem a necessidade de 

diferenciar foneticamente estes dois fonemas, porque não o fazem na sua 

variante de língua materna. Também não se sentem especialmente preocupados 

pelas possíveis situações embaraçosas ao confundir a rapidez com a condição 

de ficar sem liberdade de expressar conteúdos, ou seja, se alguém pronunciar 

“messa” vai conseguir o mesmo que se pronunciasse “mesa”, porque em galego 

não fazem essa diferença fonética e os problemas não existem. 

6) Distinção fonológica entre [ʃ]-[ʒ]: queixo / queijo. Em relação com o anterior, 

também os galegos sentem especial dificuldade em assumir a necessidade de 

diferenciar as realizações surdas e sonoras pois não existe em galego e, porém, 

nenhum dos formandos nunca comeu um queixo em vez de um queijo
343

. 

7) Distinção fonológica entre [r]-[R]: rosa / crise / dormir / perro. O erre e as 

diferentes realizações fonológicas e fonéticas é uma das questões que os 

estudantes identificam como de maior dificuldade na expressão oral do 

português, sobretudo pela grande variação geográfica, social, cultural e etária 

                                                 
342 Um português poderia ser sistemático na pronúncia maioritária no Brasil em palavras como cidade ou sete? 

Seria fácil para um brasileiro pronunciar sempre à portuguesa em fim de sílaba <–s> ou <–z> em palavras como 
comeste, dez, cruz, luz, vezes, etc.? Seria capaz um castelhano de pronunciar sistematicamente à argentina palavras 
caballo ou yo? 

A mesma sensação é a que sente o galego ao pronunciar muitas palavras em português, pelo que o esforço, às 
vezes, é contra as próprias lógicas do seu sistema linguístico. 

343 Com este tipo de irreverências brincalhonas, tenta-se demonstrar algum exagero que às vezes cometemos os 
docentes na hora de alertar os alunos sobre possíveis consequências “dramáticas” que podem ter equívocos linguísticos 
ou os denominados falsos amigos, que nas situações comunicativas reais sempre são muito mais irrelevantes. 
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que apresenta. Que deve fazer o docente e o avaliador? Identificar, ensinar e 

promover as realizações velar ou uvular dos espaços urbanos, mais jovens, de 

estrato social mais elevado e de formação cultural superior, promovidos pelos 

materiais de PLE? Ou relativizar esta realidade sociolinguística dando validade 

às realizações apicais ou alveolares mais próprias das áreas geográficas menos 

centrais, dos estratos sociais menos formados, dos utilizadores menos letrados 

e das camadas mais idosas? Repare-se que a decisão não é simples, pois nesse 

processo de mudança linguística muitos falantes de PLM já não identificam 

como portuguesa a realização do <r> como apical. Quer dizer, deixa de ser um 

modelo válido para os aprendentes de PLE. 

8) Distinção fonológica entre [v]-[b]: vaca / boi. Muito relacionado com o anterior, 

a não distinção entre [v]-[b] é uma característica muito localizada no sistema 

linguístico português, mas é a realidade linguística com que mais contato vão 

ter normalmente os estudantes galegos devido à proximidade geográfica. 

Assim, qual deve ser o critério de avaliação do docente, do avaliador e do 

formando: ter em consideração a distinção, ignorar a não realização ou 

penalizar a ausência da distinção? 

   

C. Nível morfossintático: 

1) Conjugação incorreta dos tempos verbais regulares ou irregulares. Especial 

atenção aos verbos com alternância vocálica u / o (durmo / dormes); i / e (repito 

/ repetes); infinitivos terminados em –iar (copio), (odeio); irregulares na 1ª 

pessoa no presente do indicativo e a correspondência no presente do conjuntivo 

(meço → meça); etc. 

Conjugação incorreta dos tempos verbais regulares ou irregulares. São 

fossilizações muito resistentes. Mesmo que se interiorizem no plano teórico, 

gramatical e na escrita, quando o utente se exprime oralmente é frequente a 

confusão em formas como conduz, fiz, fez, meço, peço, posso, quer, servem, 

traz, etc. E em verbos derivados: despeça, reconduz, refaz, etc. 
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2) Má formação dos plurais, nomeadamente os terminados em –ão
344

. 

Regularização de todos os plurais em –ãos é frequente, irmãos, *alemãos, 

*camiãos. Também há estudantes que podem fazer o plural em –ãos na 

formação do plural das palavras que no feminino acabam em –ã: as minhas 

*irmãos
345

.  

3) Interferências na formação do feminino ou troca do género: *o garagem; *a 

leite, *as calças de cor amarelo, etc. Na expressão oral é frequente este 

fenómeno de troca de género, como transferência dos géneros das respectivas 

L1 dos formandos. Este fenómeno é relativamente marginal pela grande 

semelhança existente no género nas línguas românicas: calor, fim de semana, 

viagem, ponte, sal, são alguns dos exemplos mais frequentes, embora as dúvidas 

mais persistentes se registem em substantivos e adjetivos desconhecidos ou que 

acabam em –e, alface, cabide, carpete. Também é formado gramaticalmente o 

género em palavras nas que o português não tem flexão morfológica para essa 

palavra: avó [avoa], contente [contenta], presidente [presidenta
346

], só [soa], 

etc. Por outro lado, este fenómeno da confusão dos géneros tem alguma 

presença em palavras estrangeiras em ambas as línguas, especialmente nos 

modernos anglicismos muito utilizados, mas que recebem géneros diferentes 

em português e em espanhol. No caso galego, estes estrangeirismos entram via 

espanhol, pelo que sempre têm o género que a língua espanhola lhes designe: a 

hashtag, as jeans, a pen, a TAC
347

, a vodka, etc. 

4) Transferência da distinção galega entre CD e CI no pronome da 2º pessoa. 

                                                 
344 Repare-se que a formação de plurais em –ão é uma das áreas críticas em PLM, com confusões, instabilidades 

e duplas e triplas posibilidades: *alemões; verãos, verões; guardiães, guardiões; anciãos, anciães, anciões.  
Por outro lado, no contexto galego funciona, mais uma vez, o método comparatístico, pois o plural do português 

é o mesmo que o do espanhol, sem <–n–>: –ANOS, –ANES, –ONES, com algumas excepções derivadas da evolução 
do português: anões, corrimões, verões, vilões, vulcões, etc. 

345 Um fenómeno que, talvez, se transfira de algumas falas galegas, que não diferenciam a forma do feminino 
das palavras que terminam em –á: o meu irmám - a minha irmám (gz). 

346 No Brasil já se regista esta palavra com flexão de género, pelo que novas realidades sociológicas podem 
alargar ou restringir usos linguísticos. 

347 Embora o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa registe o verbete como masculino, o uso geral 
(único?) em português é no feminino. 
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Quero-te / quero-che contar a verdade. Esta é uma questão que também se 

fossiliza com frequência na expressão oral com independência do nível do 

aluno. No galego o pronome che contrai com as formas do CD pelo que: Digo-

che a verdade = Digo-cha. Porém, sob o ponto de vista didático e pedagógico, 

às vezes é possível ultrapassar complexas explicações gramaticais, de gramática 

histórica, morfossintáticas, etc., e ir à procura de soluções que possam resolver 

as dificuldades dos utentes. Neste caso, se calhar, a melhor maneira pode ser, 

simplesmente, dizer-lhes que falem como os galegos do Baixo Minho, lugar 

onde não existe esta diferença entre te e che. 

5) Interferência do sistema galego de pronomes de CD: Comeu o bife → comeu-

no. O sistema pronominal do galego utliza o alomorfe –no, –na, –nos, –nas 

quando o verbo acaba em ditongo oral, algo que não acontece no português, 

pelo que é quase sistemática esta transferência nos formandos galegos. Também 

levanta dificuldades na expressão oral a formação dos pronomes nas formas 

verbais que acabam em –z, pois é uma terminação que não existe no galego: fê-

la, fi-lo, trá-lo, tradu-lo, etc. No caso dos alunos que apenas falam espanhol, a 

questão pronominal é de primeira ordem, pois não vão ter apenas dificuldades 

na formação dos alomorfes, mas também na colocação do pronome e no 

reconhecimento das formas que obrigam a alteração da colocação do pronome 

em relação ao verbo. Por outro lado, a questão pronominal do PB é tão rica e 

com aspetos sociolinguísticos tão importantes, que ultrapassam os objetivos 

deste artigo, mas deve ser considerada dentro da sala de aula e no processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação. 

6) Interferência na construção gostar de por *gostar-me. Uma dificuldade 

fossilizada muito frequente, mesmo em formandos com alto nível de 

proficiência, com experiências e estadias em situação de imersão linguística, é 

o uso pronominalizado de verbo gostar: *gosta-me o português; *gostaria-me 

conhecer Lisboa. 

7) Confusão entre o pretérito mais-que-perfeito do indicativo (comera) e o 
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pretérito imperfeito do conjuntivo (comesse). Se *comera, não tinha fome
348

.  

8) Interferência dos complexos sistemas e intrassistemas dos pronomes, das crases 

e das colocações: chamo-me / me chamo; está-se a levantar / está a se levantar 

/ está a levantar-se.  

Nesta questão é também importante referir a combinação de verbos e pronomes 

e pô-lo em relação com as frequências de uso na própria língua portuguesa, quer 

da variante europeia, quer da variante brasileira, por exemplo no caso dos 

mesoclíticos: comê-lo-ia / comê-lo-ei. 

9) Uso da preposição a com CD: A professora cumprimenta *a o aluno. Gostava 

de ver *a o meu namorado. Saudou *a os passageiros. 

10) Confusões e fossilizações no sistema verbal.  

 

D. Nível lexical: 

1) Interferências de galeguismos / castelhanismos: pero, mui, alunado, atopar, 

cara a, etc. Nesta questão é muito importante consciencializar os estudantes da 

importância de se adaptarem às formas gerais do português atual. 

2) Embora hajam formas idênticas, parecidas ou sinónimas às variantes faladas 

pelos alunos, é importante que se escolham as mais utilizadas e prestigiantes no 

padrão português. Por exemplo: deitar vs. botar; grão de bico vs. gravanço; 

ervilha vs. chícharo; abóbora vs. cabaça; tampa vs. testo; encontrar vs. topar; 

escada vs. escaleira, etc. 

3) Combinatórias lexicais erradas. Como aprendi nas aulas do professor Álvaro 

Iriarte Sanromán, uma língua não se faz apenas a traduzir de palavra para 

palavra, pois as combinatórias lexicais são muito importantes na autonomia e 

na autenticidade de línguas tão próximas. Assim, o aluno deve conhecer a 

palavra e o género de leite, de gordo e de inteiro, mas deve saber que a 

combinatória em português é leite gordo e não *leite inteiro. O mesmo se passa 

                                                 
348 Cf. com usos restritos no português em que o pretérito mais-que-perfeito do indicativo tem valor do 

pretérito imperfeito do conjuntivo: Quem me dera; quem pudera; tomara ela vir à festa. 
 



O ensino da língua portuguesa na Galiza  

423 
 

em muitas outras combinatórias, por exemplo: casa de banho; ir ao quadro; ir 

de bicicleta; tirar fotocópias, etc. 

4) Confusão entre mais e mas. À interferência galega, onde mais é advérbio e 

preposição, acrescenta-se a pronúncia brasileira de mas, o que provoca maior 

dificuldade para o formando galego. 

5) Utilização de elementos de coesão errados: ademais, nembargantes, anque, 

todavia, etc. 

6) Utilização de expressões incorretas e decalques: *ao melhor por se calhar; 

*amodo por devagar; *cumpreanos por aniversário; folga geral por greve 

geral, etc. 

7) Léxico com valores semânticos que podem provocar ruído na comunicação: 

almoçar / jantar; bico / beijo; cu / quê; ligar / engatar; pôr / meter; puxar / 

empurrar; soto / sótão; tirar / deitar; etc. 

8) Uso de bordões não portugueses: *bueno, *en plan, *mira, *o sea, *tío, *vale, 

etc. 

 

E. Nível pragmático: 

1) Confusão nas formas de tratamento: tu / você / a Maria / senhora / senhora 

doutora / senhora professora / senhora engenheira, etc. 

2) Confusão no uso de Dom e Dona, utilizados pragmaticamente à espanhola: 

Dom João e Dona Joana. 

3) Uso de vós por vocês ou os senhores / as senhoras. Embora a forma vós seja 

ainda utilizada em algumas zonas do espaço linguístico português, é 

identificada pelos próprios falantes de português como forma arcaica ou restrita 

a usos litúrgicos, uma forma socialmente marcada, que um aluno estrangeiro 

não deve usar, adaptando-se ao uso geral e socialmente aceite. De facto, nos 

materiais didáticos de PLE esta forma nunca aparece. Por isso, é melhor que os 

aprendentes galegos se adaptem à forma geral no português moderno, do 

contrário, os estudantes galegos apenas utilizam a forma comum com os falares 

galegos, vós, e nunca utilizariam, logicamente, as outras. 
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4) Uso de palavrões que não existem em português –*de puta madre, *hóstia, etc.– 

ou que existem mas que não se utilizam nos mesmos contextos ou não 

transmitem a mesma sensação de agressividade, irreverência ou indignação: 

caralho, cona, foda-se, merda, etc. 

 

F. Atitudes que devem ser valorizadas na avaliação: 

1) Cuidado na aplicação dos conhecimentos gramaticais, lexicais, culturais, etc., 

segundo o nível de proficiência dos formandos. É óbvio que o trabalho do aluno 

e do docente deve dar os seus frutos na expressão oral e em todas as outras 

competências. 

2) Compreensão ótima. É a base de uma boa expressão oral, pois não se pode 

realizar o que não foi previamente compreendido na generalidade do processo 

de aprendizagem de uma língua estrangeira, uma boa expressão oral está muito 

ligada a uma ótima compreensão oral. 

3) Expressão apropriada ao contexto comunicativo. Costuma ser uma confusão 

habitual entre os estudantes de línguas e contextos culturais tão próximos. Faz 

falta incutir nos alunos que conseguir comunicar não é sinónimo de ter sucesso 

na comunicação. 

4) Autocorreção. É preciso dar naturalidade à expressão oral, por isso, quando um 

utente de uma língua estrangeira consegue comunicar-se, ter sucesso na 

comunicação e autocorrigir-se, sem que provoque constantes dúvidas e 

atropelamentos no discurso, o seu grau de autonomia é elevado. 

5) Capacidade de recurso à paráfrase. Nem sempre se consegue exprimir tudo o 

que o utente quer, a paráfrase, procurar novas vias para a comunicação, é 

garantia de sucesso. 

6) Compreensão ótima. Como já foi assinalado é a base de uma boa expressão 

oral, pois não se pode realizar o que não foi previamente compreendido. 

7) Expressão apropriada ao contexto comunicativo. Sobretudo pela maior 

formalidade social na língua portuguesa. 

8) Uso adequado de bordões linguísticos: bom, percebes?, pois, pronto, etc. 
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Algumas das fossilizações mais frequentes são de bordões linguísticos 

transferidos das respectivas L1. Um trabalho sistemático na luta contra essas 

transferências e na implementação de bordões e expressões idiomáticas da 

língua alvo é muito positivo e enriquecedor para o sucesso de uma boa 

expressão oral. 

9) Uso adequado de elementos de coesão: e, embora, já agora, no entanto, ora, 

porque, quer, todavia, etc. A expressão oral apoia-se nestes elementos de 

coesão, assim como noutros marcadores discursivos que devem ser dominados 

pelo formando. 

10) Reconhecimento, domínio e uso de expressões idiomáticas e enfáticas: anda 

cá!, De Espanha nem bom vento nem bom casamento, é que, ena!, nuetros 

hermanos, sei lá!, tô!, vamos lá!, etc. Com a necessidade de adaptar estes 

recursos próprios da expressão oral ao contexto certo e na dose adequada. 

 

Ao longo deste capítulo, foram expostas algumas das questões mais importantes que envolvem 

a avaliação da competência oral em falantes galegos, galegófonos ou hispanófonos. Em qualquer 

dos casos, é necessário lembrar que o objetivo do falante não nativo não é ser um falante nativo. A 

dificuldade está em estabelecer que características vão ser naturalizadas pelos aprendentes e quais 

devem ser melhoradas no processo avaliativo e, portanto, formativo. 

Todas as competências linguísticas estão interconetadas, por conseguinte, é importante 

relacionar a competência oral com a compreensão auditiva e a compreensão escrita. Sobretudo para 

que os estudantes de línguas próximas se apercebam da importância de uma boa produção oral, 

para além da capacidade comunicativa. Para isso, é preciso que passem a reconhecer as diferenças 

e matizes existentes em cada uma das línguas, e dentro do português, aquelas que vão ao encontro 

do que os próprios falantes nativos consideram as formas mais padronizadas. Assim, mesmo um 

falante nativo que empreguem “alemões”, “pom”, “[r]ato”, “baca”, “vou ir a Braga” ou “tchamar”, 

vai considerar como formas mais apropriadas para um falante estrangeiro: alemães, pão, [R]ato, 

vaca, vou a Braga ou chamar. 

Aprender a reconhecer e a pronunciar formas divergentes como polícia, tranquilo, pastelaria, 

depois, fobia, copio, canguru, safari, nível, etc. é um exercício de autonomia linguística, que pode 
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servir para que o falante repare na forma, para além da comunicação e da compreensão, capacidades 

que já possui pela própria(s) proximidade da(s) língua(s). Quer dizer, lutar contra a tendência, 

lógica, dos estudantes com alta capacidade comunicativa para dar mais importância ao conteúdo 

do que à forma.  

Com esse objetivo parece certo que trabalhar oralmente todas as competências linguísticas é 

uma das bases, assim como insistir na importância da competência cultural, para alargar 

conhecimentos gerais e aumentar a competência oral em questões que possam ser de interesse para 

os formandos, para além dos raciocínios gramaticais, morfológicos, sintáticos ou fonéticos. 

Esta é uma análise geral da perspetiva de um docente, um profissional que se confronta com 

estas dificuldades e realidades na sala de aula e nas avaliações. Todavia, é preciso estabelecer um 

diálogo e confronto de opiniões e estudos que sirvam para analisar pontos tão importantes como os 

da autenticidade e a variedade linguística que deve ser trabalhada nas aulas, assim como as 

possíveis compreensões com os erros próprios e intrínsecos a cada grupo linguístico, para que se 

possam ver as potencialidades e adaptar a competência oral aos conhecimentos e necessidades 

gerais do aluno, sem ficar na constante caça aos erros. Neste sentido, é lançada a questão sobre a 

naturalização de algumas fossilizações e quais são os traços característicos dos aprendentes de 

português segundo os grupos linguísticos, sem que isto os penalize, a partir das crenças dos 

próprios formandos e avaliadores.  

É difícil e realmente complexo avaliar a produção oral em estudantes de PLE no contexto de 

línguas próximas: a perceção social das línguas, as considerações e crenças dos utentes, os 

objetivos do docente e os critérios do avaliador fazem deste trabalho um desafio constante, e assim, 

deve ser confrontado. Contudo, é muito importante aprofundar nas análises e debates dos diferentes 

protagonistas para que a cada vez mais o nosso trabalho seja mais objetivo e profissional.  

No caso de realidades linguística tão próximas como a portuguesa, a galega ou a espanhola, 

avaliar a expressão oral e as outras competências baseando-se apenas na capacidade comunicativa 

do estudante seria simplificar a complexidade das capacidades linguísticas, pragmáticas e culturais 

que interagem na expressão oral. 

Ora bem, é preciso referenciar algumas dúvidas comuns aos docentes de PLE em relação ao 

que se entende por ter uma boa pronúncia, especialmente quando se trabalha fora de um contexto 

de imersão linguística:  
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 Qual é o nível socialmente aceite para a expressão oral de um falante 

estrangeiro?  

 Que modelo oral deve servir como referência?  

 Pode um não nativo ser um modelo na pronúncia e na expressão oral, sobretudo 

numa língua internacional como o português?  

 Qual é o grau de exigência na expressão oral segundo o nível de proficiência?  

Todas estas perguntas são muito importantes para estabelecer os critérios de avaliação dos 

formandos, pois é possível acabar por ser mais exigente com falantes de línguas próximas, mas 

com maior capacidade comunicativa, do que com falantes de línguas longínquas, eventualmente, 

com maior domínio da pronúncia e com menos fossilizações e transferências da L1, mas com 

menor capacidade comunicativa. 

De facto, esta problemática transfere-se muitas vezes à necessidade das horas necessárias em 

cada curso para atingir um nível. Por exemplo, para alguém que comece do zero e queira tirar o 

B1: 

 No IC de Vigo são precisas 80 horas (A2 40 horas + B1 40 horas).  

 No CLM da USC 150 horas (A2 40 horas letivas mais 10 horas de trabalho 

autónomo + B1.1 40 horas mais 10 horas de trabalho autónomo + B1.2 40 horas 

mais 10 horas de trabalho autónomo). 

 No CL da Universidade de Vigo 110 horas se o curso é quadrimestral (A2 55 

horas + B1 55 horas) ou 80 horas se o curso é intensivo (A2 40 horas + B1 40 

horas). 

 No CL da Universidade da Corunha 120 horas (A2 60 horas + B1 60 horas). 

 Na EOI varia segundo os cursos sejam oferecidos de forma integrada ou não, 

más é possível atingir o nível intermédio, correspondente ao B1, com 120 horas. 

Esta problemática também se monstra nos exames dos oficiais para atingir os diferentes 

diplomas e no seu reconhecimento e na maior dificuldade de uns exames em referência a outros. 

Para além disso, a ligação entre docência e avaliação é muito direta, mesmo que o docente se 

resista a reduzir as aulas a uma preparação de um teste ou a outorgar uma classificação. É evidente 

que a avaliação é algo muito importante sem que, insista-se, fique reduzida a uma nota numérica. 

É importante que o docente e o aluno conheçam e trabalhem para atingir uns objetivos concretos 
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na expressão oral, segundo os níveis e as necessidades de cada um dos estudantes de PLE. De facto, 

com o maior interesse dos estudantes pelo PB, em convívio com o modelo do PE, alguns dos 

objetivos só podem ser alcançados através de um consenso prévio entre o docente e o aluno em 

referência aos itens ensinados e avaliados. 

Para concluir este capítulo, inclui-se um quadro de avaliação elaborado a partir do Échelles du 

CECRL pour les aspects de la compétence langagière communicative do Relier les examens de 

langues au Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer 

(CECRL) e que pode ser de referência para outras tabelas avaliativas. 
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Quadro 62: Avaliação da proficiência linguística e comunicativa 

Aspetos da proficiência linguística e comunicativa 
 

 RECEPÇÃO INTERAÇÃO PRODUÇÃO MEDIAÇÃO 
 Recepção 

oral 
Recepção 

escrita 
Interação 

oral 
Interação 

escrita 
Produção 

oral 
Produção 

escrita 
Mediação  

oral 
Mediação 

escrita 
Competência linguística         
Amplitude linguística geral 
Amplitude do vocabulário 

 

Domínio do vocabulário   
 

Correção gramatical   
 

Domínio do sistema 
fonológico 

     

Domínio da ortografia    
 

  
Competência 
sociolinguística 

        

Correção sociolinguística 
Competência pragmática         
Versatilidade     
Uso da palavra        
Desenvolvimento temático  
Coesão e coerência   
Facilidade na expressão oral      
Precisão   
Competência estratégica         
Reconhece os índices e faz 
deduções 

    

Usos da palavra 
(Retoma do uso da palavra) 

       

Cooperação   
 

    
Fazer esclarecimentos   

 
    

Planificar      
Compensar   

 

Controlar e corrigir   
 

 



Xurxo Fernández Carballido 

 

430 
 

Com ele é possível analisar a avaliação em função dos níveis do QECR. Este tipo de 

ferramentas permite apresentar visivelmente a relação entre os níveis o os objetivos atingidos em 

cada competência, pois mesmo dentro do nível B1, por exemplo, um estudante pode apresentar 

deficiências ou potencialidades numa competência em concreto.  

 

Figura 14: Relação entre a avaliação e os níveis do QECR 

 

Níveis     

C2     

C1     

B2     

B1     

A2     

A1     

     

Competência Compreensão oral Compreensão 
escrita 

Expressão oral Expressão 
escrita 

 
Este gráfico apresenta no eixo vertical os níveis do QECR e no eixo horizontal as competências 

comunicativas. O quadro pode ser mais complexo, segundo as necessidades do docente ou do 

estudante, com subdivisões nos níveis (B1.1, B1.2, B1.1, B1.2, etc.) ou em aspetos da competência 

linguística (competência fonética, competência pragmática, competência intercultural) ou outras 

questões de interesse para a avaliação (intercâmbio de informação, cooperação na conversa, etc.). 

Potencia-se assim o processo da avaliação e não os resultados, no sentido atingir ou não um nível. 

Este tipo de avaliação por competências e não por níveis homogeneizados pode ser de muita 

utilidade em contextos de grande proximidade linguística como a galega e possivelmente seja o 

percurso que se percorra no futuro no âmbito de LE próximas, baseado não tanto no conhecimento 

absoluto de todas as competências como na intercompreensão. 
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CONCLUSÕES 

 

Nesta tese de doutoramento foi analisada a complexa realidade da língua portuguesa no 

sistema educativo galego. Esta complexidade vem determinada, segundo as pesquisas realizadas, 

pela excecionalidade da realidade linguística, cultural e política em relação com a língua 

portuguesa. Esta situação reflete-se em vários âmbitos, elencados ao longo do trabalho e que vão 

ser agora sistematizados. 

No primeiro capítulo introdutório foram analisados os objetivos desta tese de doutoramento, 

fazendo um percurso pelos trabalhos realizados até agora sobre a temática da língua portuguesa na 

educação galega. Como foi explicado, o debate sobre a posição da língua galega dentro da 

romanística e a tipologia linguística, sobretudo através do denominado debate normativo, fez com 

que o português tenha tido um papel muito importante a partir de uma perspetiva filológica no 

âmbito galego. Contudo, esta presença nos debates filológicos não se trasladou, através do sistema 

educativo, a um conhecimento geral da língua portuguesa na sociedade galega. 

Neste primeiro capítulo é apresentada a metodologia abrangente desta tese de doutoramento, 

que ultrapassa a simples leitura bibliográfica, pois muitos dados, análises e pareceres foram obtidos 

através da própria experiência do doutorando como estudante de língua portuguesa, como docente, 

como palestrante e como ativista na Associação de Docentes de Língua Portuguesa na Galiza. 

O segundo capítulo, “Glotopolítica e ensino do português língua estrangeira”, analisa sob uma 

perspetiva de política das línguas, a língua portuguesa na Galiza. Enquanto na Extremadura, um 

território fronteiriço como o galego, mas com menor dinamismo económico e social, a aposta da 

Junta de Extremadura pela presença da língua portuguesa no sistema educativo foi muito firme, na 

Galiza esta aposta é muito mais recente e a determinação governamental muito menor.  

Fruto dessa aposta, hoje a Extremadura é o território do Estado espanhol onde maior presença 

tem a língua portuguesa no ensino obrigatório, nas escolas oficiais de idiomas ou na universidade. 

Até ao ponto de que muitos docentes galegos de língua portuguesa lecionaram ou lecionam 

português na Extremadura perante a falta de oportunidades na Galiza. 

A excecionalidade no plano político da língua portuguesa na Galiza também se reflete na 

sujeição da língua portuguesa à Secretaría Xeral de Política Lingüística e não dentro da área do 

organograma político-administrativo da Consellería de Educación, onde estão inseridas as outras 



Xurxo Fernández Carballido 

 

432 
 

línguas estrangeiras do âmbito educativo: inglês, alemão, francês ou italiano. Quer dizer, a 

Secretaria responsável pela política linguística da língua galega na Galiza também é responsável 

por uma língua estrangeira, mas só com a portuguesa. Com esta decisão política demonstra-se que 

a língua portuguesa no contexto galego tem um carácter político diferente. 

O terceiro capítulo, “A proximidade linguística no contexto galego”, debruça-se sobre a 

proximidade linguística entre português, galego e espanhol e as implicações que este facto tem na 

conveniência de estudar, ou não, a língua portuguesa na Galiza, pois a Comunidade Autónoma 

Galega é um território bilingue com duas línguas oficiais: galego, língua própria, e espanhol, língua 

oficial do Estado espanhol. 

Ambas as línguas partilham na Galiza espaços em situação de bilinguismo harmónico ou 

diglossia conflitiva, segundo a visão dos analistas, não necessariamente linguistas.  Ao mesmo 

tempo, estas duas línguas românicas, galego e castelhano, são línguas muito próximas, o que faz 

com que o galego, ao ser língua subordinada por razões históricas, políticas, económicas, culturais, 

sociais e simbólicas, esteja muito influenciado linguisticamente pelo espanhol, língua de 

referência, a todos os níveis: empréstimos, decalques, fraseologia, morfologia, sintaxe, fonética, 

pragmática, etc.  

Neste contexto, o português poderia ser uma referência de modelo de correção para a língua 

galega. Porém, no recente processo de elaboração normativo galego, desde 1970, 

aproximadamente, o português é uma referência forte –adopção do padrão escrito português para 

as falas galegas em diferentes graus de adaptação– ou referência fraca, pela qual a norma da língua 

galega deve afastar-se do padrão português para se aproximar a um modelo linguístico fortemente 

castelhanizado. 

Este resumo sintético teve as suas consequências na tardia presença da língua portuguesa no 

sistema educativo galego. A denominada guerra de grafias entre lusistas, reintegracionistas, 

mínimos, isolacionistas, norma ILG-RAG, etc. fez com que tudo à volta do português fosse olhado 

com desconfiança por parte de muitos políticos, da administração pública e de muitos docentes. 

Também esta situação provocou que muitos agentes promovessem a língua portuguesa, não como 

língua estrangeira, mas como a língua da Galiza, o que também provocou, ao mesmo tempo, a 

rejeição por parte de outros atores, da presença da língua portuguesa no sistema público galego de 

ensino. 
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Como pescadinha de rabo na boca a presença da língua portuguesa como língua estrangeira ou 

nas cadeiras de língua galega foi vista como negativa, com desconfiança e algo que não fazia falta, 

porque com o galego chegava para as relações com o espaço da língua portuguesa. E esta ideia-

força de que “o português não faz falta” alastrou-se durante muito tempo e ainda tem alguma 

presença sociológica na Galiza. 

Com a análise de algumas características do atual padrão normativo ILG-RAG, estabelecido 

como oficial na Comunidade Autónoma da Galiza, recusa-se a afirmação de que não é preciso 

estudar português, porque os galegos já sabem galego ou com o galego não faz falta conhecer 

português, ou mesmo, que nas relações com Portugal, e por extensão com o espaço lusófono, chega 

com o espanhol, pois “eles” sabem espanhol.  

Aliás, uma ideia-força –não é necessário aprender português, porque são os lusófonos os que 

sabem espanhol– também é utilizada no argumentário dos que querem prescindir do conhecimento 

da língua galega na Galiza: não é preciso aprender galego, porque todos falamos espanhol.  

Todas estas situações provocam que os formandos galegos transladem à aprendizagem do 

português algumas ideias erradas, próprias do contexto linguístico e cultural galego, como são a 

castelhanização sistemática; a instabilidade linguística no padrão e nas soluções dos dicionários; e 

a insegurança que a maioria dos falantes galegos têm ao utilizar a língua galega.  

Hoje, a língua galega é uma língua que não serve para a aproximação em igualdade de 

oportunidades aos falantes galegos em relação com os falantes de língua portuguesa. Não apenas 

na ortografia, mas na morfologia, no léxico, na semântica, na sintaxe e na pragmática. Por isso, os 

conhecimentos em língua galega servem como húmus para o conhecimento direto e sem mediações 

da língua portuguesa, reforçado com o conhecimento da língua espanhola.  

Porém, fica rejeitada a ideia de que estudar o padrão atual de galego oficial é estudar português, 

bem pelo contrário, é o português o que reforça as competências e autonomia da língua galega face 

ao castelhano. Ao mesmo tempo, a proximidade linguística reforça a ideia de ensinar de modo 

específico a língua portuguesa na Galiza. 

O quarto capítulo, “Presença do português no sistema educativo galego”, apresenta uma visão 

geral sobre a presença da língua portuguesa nos diferentes níveis educativos: nas universidades, 

nos CLM, nas EOI, no ensino secundário, no primário, assim como outro tipo de formação e novas 

tendências como o e-learning.  
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É, sem dúvida, o capítulo mais complexo e o de maior esforço e empenhamento de toda a tese. 

O que, na teoria, seria simplesmente solicitar uns dados à Consellería de Educación, Universidade 

e Formación Profesional da Xunta de Galicia para completar uns quadros estatísticos converteu-se 

num longo labirinto de pesquisas, telefonemas e correios. Foi um grande obstáculo a falta de dados 

públicos oficiais e a pouca colaboração das autoridades educativas autonómicas para poder saber 

qual é o número de turmas e estudantes de língua portuguesa e quais os centros que oferecem esta 

cadeira.  

A dificuldade foi maior no ensino secundário, pois os responsabilidades das EOI e do ensino 

obrigatório, no caso da língua portuguesa, correspondem a âmbitos administrativos diferentes. As 

EOI formam parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, enquanto 

a Secretaria Xeral de Política Lingüística, pentencente à Consellería de Cultura e Turismo da Xunta 

de Galicia, até à data, é a que trata todas as questões sobre a língua portuguesa. De facto, é o seu 

Secretário Geral, Valentín García Gómez, quem participa em todas as atividades públicas sobre a 

promoção da língua portuguesa em qualquer âmbito e quem comparece no Parlamento Galego 

perante os grupos parlamentares para as comparecências sobre o cumprimento da conhecida como 

Lei Paz Andrade. 

Este capítulo não poderia ser feito, para além de uma breve introdução, sem a ajuda das 

informações fornecidas ou obtidas a partir da DPG, o sindicato CIG-Ensino, alguns docentes e 

algumas fontes jornalísticas. Isto faz com que o trabalho se desenvolvesse a partir dos dados 

disponíveis. 

Nesta tese de doutoramento é traçada a presença da língua portuguesa no sistema educativo 

galego e é o âmbito universitário onde se situa a sua origem, ligado aos temas filológicos, 

históricos, geográficos e políticos galego-portugueses. De facto, muitos dos autores citados neste 

trabalho são docentes universitários galegos com presença em diversas universidades, com vidas 

académicas consagradas às diversas temáticas da lusitanística
349

. 

                                                 
349 Como o próprio co-diretor desta tese, José António Souto Cabo e Ricardo Carvalho Calero, Pilar Vázquez 

Cuesta, José Luís Rodríguez, Elias Torres Feijó, Carmen Villarino Pardo, Carlos Quiroga Díaz, da Universidade de 
Santiago de Compostela. Na Universidade do Minho, Álvaro Iriarte Sanromán e Carlos Pazos-Justo.  Os professores 
Juan María Carrasco González e Iolanda González Ogando na Universidad de Extremadura. A professora Rocío 
Alonso Rey na Universidad de Salamanca.  Na Universidade da Corunha os professores Xosé Ramón Freixeiro Mato 
e Roberto López-Iglésias Samartim. O professor Carlos Garrido na Universidade de Vigo. 
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Contudo, nas três universidades galegas constata-se uma preferência por temas linguísticos, 

literários e culturais e a inexistência de cadeiras ou trabalhos especializados sobre metodologia de 

PLE na Galiza. Também neste aspeto, no que diz respeito aos avanços nos estudos sobre as 

metodologias específicas, a didática, a criação de materiais e a aplicação de novas linhas 

tecnológicas ao ensino de PLE, a Universidad de Extremadura marca tendência e está na vanguarda 

no contexto espanhol. 

 Por outro lado, também no âmbito universitário, mas com diferentes objetivos, os CLM das 

três universidades galegas têm na sua oferta educativa a língua portuguesa. Uma oferta com uma 

perspetiva intrinsecamente comunicativa sem considerações de tipo academicista onde os alunos 

procuram atingir níveis de língua ótimo para que possam acreditar a sua competência linguística 

para a obtenção de bolsas de intercâmbio –Erasmus, Erasmus+, Convénio Bilateral, Bolsa 

Santander Iberoamérica, etc.– ou para complementar o seu currículo.  

Nesta tese de doutoramento é feita uma análise detalhada do caso concreto da secção de língua 

portuguesa do CLM da USC, cuja importância aumentou com a obrigatoriedade de certificar o 

conhecimento B1 de uma língua estrangeira para concluir os cursos e mestrados da USC. Este 

requisito, por enquanto apenas obrigatório na universidade compostelana, mas que está planificado 

para as outras duas universidades galegas nos seus programas de internacionalização, fez com que 

tenha aumentado a procura em língua portuguesa, pois as pessoas que têm dificuldade com o inglês 

procuram no português uma língua mais fácil, que lhes permita tirar o certificado em menos tempo 

e com menos investimento de tempo e dinheiro.  

Outra área muito importante do CLM da USC é a elaboração e realização de exames de 

diagnóstico e de PCL. Estas provas de competência linguística estão ligadas à questão da 

certificação do diploma B1, necessário para terminar o curso universitário, mas também é um 

requisito necessário para os alunos se candidatarem à bolsa Erasmus, Erasmus+ e outros programas 

de intercâmbio, nomeadamente com Portugal e o Brasil.  

Esta prova é dividida nas línguas românicas em PCL B1-A, avaliação da compreensão oral e 

competência léxico-gramatical, e PCL B1-B, avaliação da expressão oral e da expressão escrita. 

No caso das outras línguas –inglês ou alemão, por exemplo– não é feita esta divisão. Com esta 

medida facilita-se que os alunos com conhecimentos mínimos, mas autónomos pela proximidade 

linguística, possam usufruir das bolsas de intercâmbio. Estes estudantes, quando voltam das suas 
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experiências em âmbitos académicos lusófonos, veem reconhecido o nível B1 de forma automática. 

Contudo, regista-se uma diminuição progressiva no número de candidaturas às provas de exames 

PCL B1, possivelmente ligado à forte crise económica vivida a partir de 2008, ao descenso do 

número de bolsas e a que as bolsas Erasmus, para além de irrisórias, são recebidas apenas no fim 

da estadia. 

Voltando à presença da língua portuguesa no espaço educativo, a partir do âmbito universitário 

sofreu uma tímida expansão para o ensino secundário e primário. Porém, é nas EOI onde o 

português tem a maior e estável presença, também mais homogénea nas principais cidades galegas, 

exceção feita da EOI de Monforte de Lemos e da Delegação da EOI de Ourense em Verín.  

Também nos últimos tempos houve certa presença do PLE no ensino não-formal e no ensino 

e-learning, sobretudo através de iniciativas ligadas a identidades sociais –AGAL–, organizações 

sindicais –CIG– e organismos administrativos da Xunta de Galicia –Dirección Xeral de Xuventude 

e Solidariedade, EGAP, etc.  

Com este quadro, constata-se que o conhecimento da língua portuguesa na Galiza é 

descendente segundo a franja etária e sociocultural. Assim, regra geral, quanto maior nível de 

formação e maior idade, maior presença de conhecimentos em português. Ou seja, é na formação 

para adultos que há maior número de estudantes de português na Galiza. 

É no ensino obrigatório –primária e secundária– onde se deteta o grande défice na implantação 

da língua portuguesa na Galiza. Na educação primária há poucas turmas, ligadas ao corpo docente 

do IC, embora fique descartada que essas aulas possam ser consideradas como PLH (cf. Flores, 

2016: 161-173) pelas próprias características sociais, linguísticas e culturais das comunidades 

lusófonas emigradas e pelas características da sociedade galega de acolhimento. Estas turmas no 

primário ficam muitas vezes sem possibilidade de continuidade no secundário. O que representa 

um grave problema, pois é pouco convidativo uma matéria que depois não se sabe bem se se vai 

poder continuar no secundário.  

No ensino secundário, a partir da promulgação da Lei Paz Andrade (2014) constata-se um 

aumento significativo do número de turmas, centros e professores, embora se estabilizasse no ano 

académico 2017-2018, para voltar a aumentar no curso 2018-2019, segundo dados da própria 

Consellería de Educación publicitados nos meios de comunicação. Mesmo assim, os números são 

muito menores aos existentes na Extremadura, lembre-se, com metade da população da Galiza. 
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Academicamente, esta matéria de PLE está normalmente ligada ao professorado que leciona 

língua galega, embora se constatem docentes de outras áreas, e também docentes que com várias 

turmas independentes conseguem uma maior dedicação horária. Por outro lado, e já com esta tese 

de doutoramento no prelo, foi anunciado que a Consellería de Educación vai convocar quatro vagas 

para docentes de português em ESO e Bacharelato. À espera da convocatória oficial e do processo 

de concurso, é uma notícia que pode assinalar um novo rumo na presença da língua portuguesa no 

sistema educativo galego 

A partir da promulgação da Lei Paz Andrade (2014), a Lusofonia e os conteúdos de língua 

portuguesa formam parte do temário de língua galega. Assim, também há unidades curriculares 

com conteúdos linguísticos e culturais em língua portuguesa, que sem terem a denominação 

específica de matéria de língua portuguesa, estão nos materiais linguísticos, culturais e literários 

transversais à cadeira de língua e literatura galega, ou por vontade pedagógica dos docentes, através 

de músicas, produtos audiovisuais, etc. 

No que diz respeito ao denominado ensino não-formal, especialmente o ensino à distância ou 

e-learning, é constatável novas ofertas, embora não se possa documentar o seu impacto real, entre 

os galegos que se formam linguisticamente em português em cursos online internacionais, 

especialmente o IC e os seus cursos à distância e outras instituições públicas ou privadas lusófonas. 

Na própria Galiza é preciso sublinhar a importância dos cursos online desenhados e organizados 

por organizações sociais, especialmente AGAL, embora também se documentem cursos 

elaborados ou geridos por entidades públicas galegas, mas de forma muito tímida e mesmo 

amadora. Consequentemente, é uma linha de trabalho que se perspetiva com muito futuro, com 

cursos que vão ao encontro das necessidades dos utentes. Um esforço que deve ser dirigido e 

potenciado pelas diferentes administrações públicas. 

Face à lentidão e ao pouco interesse em promover a língua portuguesa no sistema público de 

educação e, em geral, na sociedade galega pelas autoridades administrativas e políticas, na Galiza 

vive-se um total empenhamento por parte de algumas entidades culturais para puxar pela presença 

da língua portuguesa. Estas associações pertencem geralmente ao campo do reintegracionismo, 

mas não necessariamente, pois o apoio e o suporte à presença da língua portuguesa na esfera pública 

galega ultrapassam em muito à modesta repercussão das iniciativas do reintegracionismo ou do 

lusismo galego. 
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O grande fito nesta nova estratégia de viragem do esquecimento, conflito e desleixo à procura 

de pontos de encontro foi a aprovação da conhecida como Lei Paz Andrade. Uma lei que surgiu da 

sociedade civil, a partir de uma Iniciativa Legislativa Popular e que foi aprovada por unanimidade 

no Parlamento galego no ano 2014. A partir desta data começa um processo que é denominado 

nesta tese de doutoramento de viragem, pois o número de iniciativas político-administrativas 

aumenta em número e qualidade: assinatura do Memorando de entendimento entre o Estado 

português e a Xunta de Galicia, assinado pelo ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva e o 

Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, projetos como Arri[t]mar, Semana 

Covergências Portugal-Galiza e outras iniciativas e encontros, assim como debates no Parlamento 

Galego, o que também ajudou a transferir o debate ao espaço público, através dos diferentes meios 

de comunicação. 

Nesta viragem parece importante o “fenómeno Extremadura”. Quer dizer, as mesmas 

autoridades políticas e administrativas que governaram praticamente sempre a autonomia galega a 

partir da sua criação no período democrático passaram de ser muito reticentes, quando não 

beligerantes relativamente à presença geral da língua portuguesa na sociedade galega e, 

especialmente, no sistema público de educação galego, à sua promoção, embora possa ser 

considerada tímida por muitos dos coletivos implicados. 

O quinto capítulo, “Formação dos docentes de PLE”, faz um percurso pela formação dos 

docentes de português na Galiza e das possibilidades de formação contínua dos professores, com 

independência da sua origem, pois os docentes de PLE na Galiza, trabalham num contexto no qual, 

apesar do universo reduzido de público e em formandos efetivos, precisa de uma panóplia de 

conhecimentos muito ampla.  

Estes conhecimentos e competências são de natureza diferente. Por um lado, de caráter 

linguístico, puramente no âmbito das LE, mas também dialetológico, histórico, político, social, 

cultural, etc., por outro lado metodológico. Consequentemente, é importante a especialização dos 

docentes que trabalham com estudantes galegos, pelos conhecimentos passivos que os alunos já 

possuem, na dosagem no processo de ensino, como na elaboração de materiais específicos, que vão 

ao encontro das necessidades pedagógicas e psicossociais dos alunos.  
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Uma das grandes falhas detetadas é a falta de uma formação didática específica no próprio 

curso de Filologia Portuguesa, cujos programas académicos não tratam temáticas sobre ensino, 

didática, elaboração de materiais ou avaliação de PLE. 

Muitos docentes procuram esta formação noutras instituições académicas especializadas ou 

universitárias. Várias universidades portuguesas oferecem mestrados e cursos de especialização 

para docentes de PLE, embora seja a Universidad de Extremadura a única a facultar um Mestrado 

para os docentes de PLE em Espanha. 

Face às necessidades formativas, os cursos online são uma alternativa para os docentes que 

não se podem deslocar e, sobretudo, são as associações de docentes de PLE as que organizam 

cursos que vão ao encontro das necessidades dos seus associados. Neste sentido, é preciso pôr em 

destaque o trabalho da DPG e do IC sediado em Vigo, na organização e programação de encontros 

e jornadas didáticas (Vid. Anexos). 

O sexto capítulo, “Os materiais para o ensino de PLE na Galiza”, centra-se na natureza dos 

materiais que existem e utilizam os docentes para o ensino de PLE na Galiza. Neste capítulo parte-

se da constatação da importância que o conceito da Lusofonia tem nos materiais, sobretudo de uma 

perspetiva publicitária, para a promoção e angariação de alunos para as aulas de PLE. Assim, 

demonstra-se como a Lusofonia é apenas uma marca publicitária que não tem repercussão nos 

manuais publicados à disposição de professores e alunos. Eis a razão pela qual nesta tese de 

doutoramento houve a preocupação de dar uma visão alargada da língua portuguesa.  

Essa perspetiva é a Lusofonia, a melhor das estratégias para ultrapassar as limitações das 

fronteiras. Fazer com que o aluno sinta a verdadeira dimensão da língua portuguesa e todas as 

portas que lhe são abertas. Uma Lusofonia interpretada em vários mundos, de acordo com 

diferentes visões, mas a partir da sensibilidade galega, e sem fugir das contradições e debates que 

se suscitam no seu seio. Pois circunscrito aos próprios traços culturais portugueses –sempre no 

plural– podem ser apresentados como hábitos culturais ou manifestações culturais não 

necessariamente próprias de uma outra cultura. Quer dizer, a proximidade cultural é tão alta que, 

de facto, esta escassa estrangeirice do português até acaba por fazer com que esta língua seja pouco 

atrativa para pessoas que procuram maior exotismo. 

Por outro lado, também se analisam os manuais empregados pelos docentes de PLE na Galiza 

e na Extemadura nas EOI para constatar a omnipresença da editorial Lidel e a homogeneidade dos 
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métodos nos dois territórios. Apenas a ausência de manuais na Galiza deixa intuir que os docentes 

elaboram ou adaptam materiais para as necessidades específicas dos estudantes galegos. 

Seja como for, não existe qualquer método específico para galegos utilizado em exclusivo em 

sala de aula, exceção feita de alguns materiais complementares: Portugalizar (Ramos, 2006) e Do 

Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do galego-castelhano para o galego-português 

(Fagim, 2009). Isto pode significar que os galegos não precisam materiais específicos quando 

comparados com outros falantes de espanhol ou que esses métodos ainda estão por fazer. De facto, 

os numerosos materiais depositados no site “Troca-Troca”
350

 da DPG constatam que esses 

materiais existem, embora circulem em rede entre numerosos docentes de PLE na Galiza, e tentam 

responder às especificidades dos galegos no processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa. 

O sétimo capítulo, “Ensinar português na Galiza”, analisa profusamente a questão 

metodológica. Este trabalho tenta demonstrar que a especificidade da realidade linguística e 

cultural no que diz respeito à proximidade com a língua portuguesa, os vínculos culturais muito 

intensos, fazem com que exista uma metodologia específica para o PLE na Galiza. Difícil é 

estabelecer qual a natureza desta especificidade.  

Como princípio geral, falar de metodologias específicas no mundo das LE é o mais frequente. 

Qualquer metodologia no processo de ensino e aprendizagem tem de ir ao encontro das 

singularidades dos utentes. Assim, dar aulas de PLE para chineses, franceses ou chilenos não pode 

ser o mesmo. A grande complexidade é estabelecer os melhores percursos para o público galego. 

 

Com efeito, embora possamos considerar que todos os alunos de espanhol falantes de português são de facto 

falsos principiantes, após uma fase inicial em que estes alunos estão em franca vantagem face a outros cuja língua 

materna não é o português, ou não têm conhecimentos de português no decorrer do processo de aprendizagem, 

os primeiros manifestam mais interferências da sua língua materna e mais dificuldades em aperfeiçoar a língua 

alvo do que os segundos. Em termos gerais, isto mesmo se aplica aos alunos de português com conhecimentos 

de espanhol ou cuja língua materna é o espanhol (Iriarte Sanromán, 2001: 23). 

 

                                                 
350 ˂http://dpgaliza.org/troca/˃ 
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Assim, é difícil estabelecer se o português é língua estrangeira, ou, melhor dizendo, as 

características desta estrangeiridade. Na atual situação linguística da Galiza, fica descartado a ideia 

de o português poder ser lecionado como língua materna, ou seja, como se a comunidade linguística 

galega pudesse ter a mesma metodologia que a empregada entre os falantes nativos, stricto sensu. 

Embora, como já foi analisado, este conceito de língua materna numa língua pluricêntrica como a 

portuguesa apresente muitas especificidades metodológicas. 

A situação sociolinguística na Galiza impossibilita a afirmação de que os galegos conhecem 

ou dominam a língua portuguesa; isso é uma ilusão, um autoengano, que mesmo pode ser 

aproveitado por responsáveis políticos ou académicos para afirmarem que o ensino do português 

na Galiza não faz falta, “porque já temos o galego”, mas que galego temos os galegos? 

Estas circunstâncias glotopolíticas têm consequências no processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação da língua portuguesa na Galiza. A confusão entre o que o formando pensa que sabe e o 

que sabe; a confusão entre o que o estudante pensa que deve saber e o que o docente ensina; os 

diferentes critérios e objetivos no processo avaliativo; o interesse dalgum formando por melhorar 

a língua galega através do conhecimento do português –algo impensável em qualquer outra língua 

ou em qualquer outro espaço geográfico–; a patrimonialização de formas portuguesas na língua 

galega; a perda de consciência linguística do que é português, galego, espanhol, e, 

consequentemente, a dificuldade em atingir níveis de proficiência superiores. 

Todas estas situações linguísticas, sociolinguísticas e culturais, para além da denominação 

oficial em que deva estar inserida a língua portuguesa no sistema educativo galego, tem 

repercussões na metodologia do português na Galiza, quer como LE, como LNM ou como L2. Da 

mesma maneira, também a metodologia do galego na própria Galiza combina aspetos da LM, 

LNM, LE ou L2. Como se a diferença nestas etiquetagens fosse tão simples e esclarecedora para o 

próprio docente! 

O conceito de PLH também é um conceito confuso para o caso galego. Aliás, interpreto que 

mesmo para os descendentes da numerosa emigração lusófona na Galiza é um conceito e uma 

metodologia pouco interessante. A rápida e fácil integração destas bolsas de população faz com 

que seja muito difícil estabelecer as características específicas do PLH na Galiza. Por isso, este 

conceito deveria ficar ou para casos de estudo muito específicos e individuais no território galego 

ou para comunidades lusófonas muito grandes, homogéneas em áreas linguísticas e culturais com 
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maior impacto comunitário. Pode ser o caso, eventualmente, dos lusodescendentes em França, na 

Suíça, nos Estados Unidos ou na Alemanha, dificilmente em Espanha (cf. Soares, 2007), nunca o 

caso da Galiza. 

Uma das principais responsabilidades dos docentes de português na Galiza é lutar contra o que 

aqui é denominado direito à preguiça. Este fenómeno resulta da proximidade linguística e cultural 

e têm a sua base no relativo pouco esforço que os estudantes devem fazer para atingirem um 

relativamente bom nível de português, sobretudo na comunicação básica. Quer dizer, propensão 

para a indolência em que o formando se mantém num patamar comunicativo, utilitário, mas básico. 

Essa preguiça e desleixo que os estudantes galegos sentem ao ultrapassarem o primeiro nível de 

português, um curso de 40-80 horas aproximadamente.  

Esse nível de português permitir-lhes-á fazer quase tudo –trabalhar, viajar, estudar, engatar, 

etc.–, mas negligenciando aspetos muito importantes para os próprios falantes nativos de 

português, como pode ser a fonética. Fossilizam-se interferências e estruturas do sistema 

interlinguístico construído no processo de aquisição da língua de chegada, popularmente conhecido 

por “portunhol”: 

 

Devido à proximidade tipológica entre as línguas existe o mito da facilidade. No entanto, se por um lado a 

semelhança facilita o entendimento, por outro lado são constantes as evidências de transferência negativa e 

eventualmente de fossilização (Ferreira, 1995: 40). 

 

Para evitar isto, o trabalho de motivação do docente e a especialização dos materiais 

empregados é fundamental. Uma abordagem que muitas vezes docentes não galegos não sabem 

confrontar, o que pode causar algum desconforto entre docentes e alunos no processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação de PLE. O formando galego sempre vai ter um alto risco de estagnação 

no processo de aprendizagem, mas se o docente não é capaz de desativar o direito à preguiça do 

estudante galego –direito, porque nas comunicações que ela estabelece não sente necessidade de 

melhora na sua capacitação linguística– ficará com o mesmo repertório lexical, gramatical ou de 

capacidade de compreensão limitado, e, consequentemente, com uma formação desequilibrada nas 

diferentes competências. É por isso que os docentes de língua portuguesa na Galiza, com 

independência da sua origem, são muito importantes. 
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Com estas análises não se está a negar a importância da pesquisa no âmbito mais sociológico, 

dos preconceitos ou das imagens, mas sim que seja uma metodologia válida para o caso galego, ou 

que as aulas de português precisem linhas diferenciadas entre PLE e PLH. Estas análises 

constatam-se com as decisões político-educativas levadas a cabo pelo governo português através 

do IC na Galiza ao longo dos tempos, onde as aulas de português, que de início eram, na teoria, 

para a comunidade portuguesa emigrada na Galiza, são hoje aulas de português para toda a 

comunidade educativa. E como se fossem próprias as reflexões da professora Isabel Leiria: 

 

E como indica o que venho dizendo até aqui, defenderei uma prática pedagógica inicial que ponha a tónica 

nas semelhanças entre as duas línguas e na intercomunicabilidade que elas permitem. Ou seja, uma prática que 

nos torne confiantes, que acentue o carácter de “línguas verdadeiramente amigas”, cujas pequenas falsidades só 

a pouco e pouco iremos conhecendo (Leiria, 1998: 14). 

 

O oitavo capítulo, “A avaliação em PLE na Galiza”, foca-se na questão avaliativa no processo 

de ensino e aprendizagem da língua portuguesa na Galiza. Derivada da metodologia específica de 

PLE para o contexto galego também se verifica a necessidade de uma avaliação específica. Esta 

avaliação não deve ficar à margem do QERC, mas o processo para estabelecer os níveis de 

conhecimento deve fazer atenção às necessidades específicas dos estudantes galegos. 

As preocupações sobre a avaliação dos conhecimentos em línguas são cada vez mais 

importantes. Ao longo deste capítulo foram feitas análises e apresentadas reflexões sobre a 

avaliação, uma das questões fundamentais no processo de ensino e aprendizagem de PLE. 

Neste contributo, tentou-se analisar o conceito de avaliação a partir de duas perspetivas 

interligadas, a primeira interpreta que a avaliação são os procedimentos através dos quais se 

classificam os conhecimentos aquiridos pelo aluno num curso, de intensidade e duração 

determinada.  

A segunda interpretação, mais abrangente, é a que faz referência à avaliação como alicerce 

para as estratégias do docente no processo de ensino e aprendizagem mas também para a 

institucionalização de certificados oficiais, programas de estudo, elaboração de currículos, etc. 

 

Dos pautas generales aseguran la coherencia entre el contenido de la lección y la evaluación. La primera se 

refiere a la importancia de evaluar lo que se enseña, por lo que si una lección incluye contenidos comunicativos, 
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lingüísticos y culturales, la evaluación debe reflejar estos objetivos. La segunda pauta sugiere que la evaluación 

debe asemejarse a la instrucción, no solamente en el contenido, sino también en el formato (Antón, 2013: 31). 

 

A comunidade que formamos docentes, autores de manuais, avaliadores, pesquisadores, etc. 

deveria refletir sobre a necessidade de maior harmonização entre a diversidade de modelos de 

avaliação (CAPLE, Celpe-Bras, CLM, EOI, etc.) e as necessidades específicas dos formandos ou 

se todos os alunos, com independência das línguas maternas, deveriam realizar sistemas avaliativos 

idênticos, apesar dessas suposta homogeneização possa disfarçar necessidades específicas. Quer 

dizer, não deveriam os critérios de avaliação serem mais difíceis ou complexos para falantes de 

espanhol do que para alemães ou japoneses. Porém, deveriam ir ao encontro das dificuldades 

específicas dos falantes de espanhol no processo de aprendizagem da língua portuguesa.  

Não ficar na simples perseguição de erros, supostos falsos amigos ou transferências mas 

acompanhar as potencialidades destes estudantes, tentar dirigir a avaliação sobre as dificuldades 

intrínsecos destes falantes. Quer dizer, um equilíbrio entre as capacidades comunicativas, as 

dificuldades específicas e inerentes aos falantes dessa língua e critérios de avaliação, que às vezes 

parece que penalizam em maior medida falantes de línguas próximas. 

Isto ocorre sobretudo na análise de erros de falantes de galego ou espanhol, cujas dificuldades 

próprias destes falantes podem acabar por ser avaliadas com maior profusão do que falantes de 

outras línguas. É para todos evidentes que as capacidades comunicativas são muito superiores, pelo 

que a focagem comunicativa da avaliação acaba por ficar, de algum modo, desvirtuada. Este é um 

perigo ao que nos devemos confrontar junto com os estudantes, a capacidade comunicativa não 

deve ser álibi para que a avaliação não tenha validez e seja realista e eficaz. 

Ao longo desta tese de doutoramento constatou-se que o conhecimento de outras línguas é um 

dos fenómenos educacionais marcantes das sociedades modernas e tecnologicamente avançadas. 

No caso galego das várias línguas estrangeiras de interesse para o aproveitamento social e para o 

desenvolvimento curricular dos alunos, a língua portuguesa deveria ser prioritária na Galiza. É 

princípio argumentado e defendido nesta tese de doutoramento. 

Um princípio que deve ser valorizado na aprendizagem da língua portuguesa na Galiza é que 

o esforço tem alta rendibilidade em relação aos benefícios atingidos, não é por acaso que se fala do 

aproveitamento mesmo em termos legislativos. Aproveitamento ligado ao relacionamento, 
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especificamente com Portugal e como estas relações são inseridas no quadro peninsular. Não se 

produz o processo de estrangeirização da LE estudada, um fenómeno pelo qual, apesar do esforço 

na aprendizagem não se utiliza ou aproveita no quotidiano das pessoas. 

No caso do Português, a sua implantação no ensino e outras medidas glotopolíticas, como a 

presença das televisões portuguesas, programas de intercâmbio, coproduções transfronteiriças, sem 

traduções ou adaptações e com respeito à variedade linguística, facilitariam a naturalidade da língua 

portuguesa na Galiza. E neste âmbito já se registam vários exemplos, como as colaborações nas 

programações Aqui Portugal e Aquí Galicia, a coprodução Vidago Palace ou a emissão da série 

juvenil Morangos com Açúcar.  

Em termos gerais e esquematicamente a presença da língua portuguesa na Galiza é:  

 O número de estudantes no ensino primário continua a ser anedótico. 

 A presença do português no Ensino Secundário Obrigatório, embora tenha 

aumentado, continua a ser muito fraca. 

 Mesmo que de uma maneira muito superficial, a Lusofonia já é valorizada 

dentro da matéria de língua galega como um espaço de potenciação, 

valorização, projeção e internacionalização da Galiza. 

 A presença do português nas EOI está consolidada, embora existam delegações 

que não oferecem português, chama a atenção a sua ausência em Verín, cidade 

transfronteiriça junto a Chaves. 

 O português é oferecido pelos CLM das três universidades galegas, porém a 

realidade laboral não contribui para uma oferta estável e alargada. 

 Nas três universidades galegas existem cadeiras de língua portuguesa e 

literatura portuguesa e brasileira para futuros docentes de português, embora 

sem matérias específicas de didática de PLE. 

 O IC tem um centro cultural em Vigo, onde oferece cursos de língua portuguesa 

e é possível tirar os diplomas do CAPLE. 

 O associativismo, especialmente no seio do denominado movimento 

reintegracionista, oferece cursos presenciais ou online de língua portuguesa. 

 O principal sindicato do ensino galego e um dos principais sindicatos, a CIG, 

oferece cursos de português online aos seus afiliados e ao público em geral. 
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 A administração pública galega, através da Escola Galega de Administração 

Pública, começou a oferecer cursos de português para os funcionários públicos 

da administração autonómica e outros empregados públicos da administração 

em geral. 

 Outras entidades empresariais, setoriais, municipais, de desempregados, etc. 

começaram a oferecer cursos de formação em português. 

 Empenhamento dos docentes de PLE, especialmente através da DPG, para 

suprir algumas falhas importantes da administração: 

 vagas específicas e número considerável de português no secundário; 

 na formação, encontros didáticos anuais em colaboração com o IC; 

 elaboração de materiais disponibilizados gratuitamente no site da DPG na 

internet; 

 presença ativa da DPG nas redes sociais, especialmente através da sua 

página de Facebook e mailing; 

 presença ativa nas redes sociais para publicitar as numerosas atividades à 

volta do português na Galiza e além Minho. 

 

Os pontos fracos detetados são: 

 Inibição e falta de apoio dos responsáveis da Consellería de Educación. 

 Ausência de uma política geral e coordenada com outras instituições 

administrativas ou sociais para generalizar cursos específicos de língua 

portuguesa entre sectores estratégicos. 

 Ausência de vagas específicas ou em número suficiente de língua portuguesa 

no Ensino Secundário Obrigatório. 

 Ausência de um mestrado específico para docentes de língua portuguesa, como 

o que já existe na Universidad de Extremadura
351

. 

                                                 
351 ˂https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-
ensenanza-de-portugues-como-lengua-extranjera-para-hispanohablantes˃ 
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 Ausência de cadeiras de didática de PLE na formação dos futuros professores 

de PLE formados nas universidades galegas. 

 Possibilidade de lecionar língua portuguesa a docentes sem formação específica 

em língua portuguesa por questões burocrático-administrativas. 

 Falta de dinamismo editorial galego para elaborar projetos e publicações de 

interesse para a formação dos docentes de PLE como para os formandos. 

 O ensino da PLE, especialmente no secundário, é promovido e lecionado de 

forma voluntarista, pelo que quando esse docente já não está nesse centro de 

ensino por reforma, mudança de escola, baixa, etc., a língua portuguesa pode 

deixar de ser oferecida. 

 Falta de apoio do próprio claustro de professores do centro para lecionar 

português. 

 Falta de continuidade entre ciclos, muito evidente entre a primária e o 

secundário, como já foi analisado, e dentro das próprias escolas
352

. 

 Qualquer alteração na distribuição das horas letivas ou rotação no professorado 

provoca que a cadeira de português deixe de ser lecionada. 

 Problema da substituição de docentes de PLE por outros docentes sem 

conhecimentos de português, através das listas de substituições de língua 

galega, pois como já foi referido, os professores que lecionam português 

normalmente também lecionam galego. 

 Estas situações fazem com que, ao mesmo tempo, os potenciais alunos não se 

inscrevam na cadeira ao não ser percebida como uma matéria estável. 

 

Ao longo de toda esta tese de doutoramento foram tratados vários pontos com o objetivo de 

atingir os objetivos marcados na introdução, apresentar uma visão geral sobre a presença da língua 

no sistema educativo galego, demonstrando que o discurso geral de proximidade e de aproximação 

                                                 
352 Embora já seja possível constatar casos de formandos que continuam a sua formação em português do 

secundário até níveis de ensino superiores.  
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da Galiza a Portugal e às realidades lusófonas não significa uma presença maciça da língua 

portuguesa no sistema escolar galego.  

Constata-se este duplo discurso ou discurso não integrador da importância do conhecimento 

linguístico dentro das relações bilaterais, pela proximidade linguística do polissistema galego-

espanhol-português e pela perceção geral de que: 

 

A. O galego serve para a comunicação com os portugueses (por extensão outros 

lusófonos); 

B. O espanhol é língua de relação entre espanhóis e portugueses (por extensão 

outros lusófonos); e, 

C. Os portugueses compreendem / falam espanhol (por extensão outros lusófonos). 

 

Constata-se que estes princípios são circunstanciais em situações comunicativas muito 

pontuais ou efémeras, porém, o discurso geral sobre a necessidade de conhecer a língua portuguesa 

pelos galegos e, consequentemente, de estudá-la está ainda muito sujeito às ideias glotopolíticas 

aqui esquematizadas. 

Por isso, a introdução da língua portuguesa no sistema educativo galego não é fácil sem o 

apoio ativo da administração pública, pois como pescadinha de rabo na boca, sem procura não é 

possível ampliar o número de turmas, docentes e escolas com oferta de português. 

E, eis a grande contradição, ao mesmo tempo com vontade política e administrativa seria muito 

simples introduzir a língua portuguesa no sistema educativo galego: 

 

A. Alta capacidade de sucesso dos estudantes; 

B. Baixo esforço quando comparado com outras línguas estrangeiras; e, 

C. Docentes com conhecimentos e formação e com altas possibilidades de 

reciclagem e adaptação. 

 

Nos processos glotopolíticos constata-se um discurso essencialista à volta do ensino e 

aprendizagem de L1, caracterizada como constituinte da identidade coletiva. No caso da Galiza, a 

língua galega, estruturadora do ser coletivo galego, está num forte processo de apagamento social, 
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por isso, quantas mais línguas e realidades sejam conhecidas, valorar-se-á mais a importância e 

transcendência da língua galega. Nesse sentido, o potencial da língua portuguesa (Reto, 2012) é 

substancial, põe em valor a língua e cultura galega numa perspetiva internacional. 

A introdução da língua portuguesa no sistema educativo galego e, por extensão, na sociedade 

galega favorece o equilíbrio das línguas na Galiza face ao profundo processo de castelhanização 

da sociedade galega. Por isso, a presença da língua portuguesa na Galiza deve ser uma aposta de 

país. Oferece uma nova perspetiva à língua galega como extensa e útil em todos os planos. 

Consequentemente, face à unanimidade do discurso político retórico, constatam-se resistências 

ideológicas e políticas, como já foi explicado ao longo desta tese de doutoramento.  

A implantação da língua portuguesa no sistema educativo galego e outras decisões 

glotopolíticas causam em alguns setores políticos e sociais da Galiza suspicácias ou indiferenças, 

enquanto a aproximação a Portugal é senha de identidade transpartidária na Extremadura. Quer 

dizer, a presença do português na Extremadura não tem uma leitura identitária de posta em causa 

de equilíbrios e status, enquanto na Galiza pode ser interpretado como álibi ou vitória de certos 

sectores do nacionalismo galego e um perigo para a espanholidade da Galiza.  

Nesta constante sensação de proximidade e de afastamento, de discursos intensos ou vácuos a 

passados comuns, literaturas partilhadas, parcerias económicas, desafios e oportunidades, seria 

preciso algum consenso mínimo para que estes debates fossem ultrapassados e os galegos possam 

aproveitar as oportunidades que lhe estão a ser negadas, onde o conhecimento da língua portuguesa 

venha a ter um papel central, que por enquanto não tem, para ultrapassar o perigo de uma 

intercompreensão superficial. 
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˂http://www.cntgaliza.org/?q=node/1924˃ 
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CORREIO DO MINHO 

˂http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=88494˃ 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

˂http://www.dn.pt/globo/europa/interior/amp/galiza-aprova-hoje-lei-para-ampliar-portugues-

3729875.html˃ 

˂http://www.dn.pt/dossiers/tv-e-media/revistas-de-imprensa/noticias/interior/galiza-aprova-

ensino-do-portugues-nas-escolas-3220312.html˃ 

˂https://www.dn.pt/lusa/interior/professores-de-portugues-na-galiza-lancam-campanha-por-

ensino-de-qualidade-9185832.html˃ 

˂https://www.dn.pt/mundo/interior/temos-quase-20-mil-jovens-a-estudar-o-portugues-na-

extremadura-10008358.html˃ 

 

DIARIO DE LEÓN  

˂http://www.diariodeleon.es/noticias/revista/comunidad-portuguesa-espana-

leon_367877.html˃ 

 

DIÁRIO DO MINHO 

“Ensino de Português regista maior procura na Galiza” (p. 7) (05-08-2015)  

 

DPG 

˂http://www.dpgaliza.org/wp-content/uploads/2017/02/comunicado.jpg˃ 

˂http://www.dpgaliza.org/?p=1084˃ 

˂http://www.dpgaliza.org/?p=1065˃ 

˂http://www.dpgaliza.org/?p=1002˃ 

˂http://www.dpgaliza.org/?p=990˃ 

˂https://www.change.org/p/d-jos%C3%A9-manuel-pinal-rodr%C3%ADguez-pelo-ensino-

de-qualidade-da-l%C3%ADngua-portuguesa-na-galiza˃ 

˂https://www.youtube.com/watch?v=3AQ855wO24k˃ [Gostavas de ensinar português no teu 

centro?] 
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˂https://www.youtube.com/watch?v=ylYTKC8SWAQ˃ [Como oferecer língua portuguesa 

na tua escola?] 

 

EL PAÍS 

˂http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/08/actualidad/1486557382_256989.html˃ 

˂http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/10/actualidad/1486739804_121203.html˃  

 

EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA 

˂http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/el-portugues-sera-segundo-

idioma-extranjero-en-los-colegios-extremenos_434378.html˃  

˂http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/siete-diez-estudiantes-portugues-

ingles-no-entran-escuela-idiomas_471897.html˃ 

 

EXPRESSO 

˂http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-04-33-personalidades-vao-ser-condecoradas-

pelo-Presidente-no-Dia-de-Portugal˃ 

 

FARO DE VIGO 

˂http://www.farodevigo.es/economia/2016/10/16/portugal-ofrece-fabricantes-coches-

asiaticos/1551977.html˃ 

˂http://www.farodevigo.es/economia/2016/10/16/salarios-50-bajos-galicia-

suelo/1551976.html˃ 

˂http://www.farodevigo.es/galicia/2016/11/10/impacto-internet-aprendizaje-idiomas-

brutal/1567174.html˃ 

˂http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/11/10/mayor-demanda-japones-portugues-

escuela/1567271.html˃ 

 

GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTEIRIÇAS 

˂http://www.gitextremadura.com/˃ 
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˂http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&id_noticia=4

323˃ 

 

GALICIA CONFIDENCIAL 

˂http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/39830-consello-cultura-galega-ingresa-

observador-consultivo-comunidade-paises-lingua-portuguesa˃ 

˂http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/22745-presidente-luso-promove-ensino-

portugues-galicia˃ 

˂http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/21952-extremadura-ten-estudantes-portugues-

galicia˃ 

˂http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/72365-portugueses-son-principal-comunidade-

estranxeira-galicia˃ 

 

GALICIA HOXE.  

˂http://www.galiciahoxe.com/ultima-hora/gh/feijoo-comprometese-estudar-introducion-do-

portugues-no-ensino-demanda-lle-expuxo-embaixador-luso-espana/idNoticia-433210/˃ 

 

HOY 

˂http://www.hoy.es/extremadura/201705/16/nueva-selectividad-olvida-segunda-

20170516223145.html˃ 

 

IGADI 

˂http://www.igadi.org/artigos/galicia_y_norte_de_portugal_construyendo_europa.htm˃ 

 

INSTITUTO CAMÕES 

˂http://www.instituto-camoes.pt/encarte/encarte85a.htm˃ 

 

JORNAL DAS LETRAS 

“Aprender Português em terras de Espanha”, Suplemento do Jornal de Letras, número 85, 13-

26 de abril de 2005.  
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JORNAL DE NOTÍCIAS 

˂http://www.jn.pt/nacional/interior/30-mil-criancas-espanholas-aprendem-portugues-na-

escola-4956298.html?id=4956298˃ 

 

JORNAL O DIABO 

˂http://jornaldiabo.com/internacional/galegos-defendem-lingua-portuguesa/˃ 

 

LA VOZ DE GALICIA 

˂https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2009/06/03/feijoo-estudia-portugues-

asignatura-opcional-galicia/0003_7760247.htm?fbclid=IwAR2OM3Ei-

k5zvtP98GFBkAIgc3AVzFAC-lXwcMqrDWEb-VRfP8_nXjoaEJ8˃ 

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/06/26/xunta-impulsara-idioma-

portugues-iniciativas-ensenanza-economia-cultura/00031403795577527980966.htm˃  

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/04/27/industria-automovil-elige-norte-

portugal-invertir-250-millones-solo-cuatro-anos/0003_201604G27P34991.htm˃ 

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/03/28/tercio-cluster-gallego-

automocion-suelo-portugues/0003_201603G28P23997.htm˃ 

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/09/07/galicia-recibe-diecinueve-

extranjeros-dia-mitad-diez-anos/0003_201509G7P6995.htm˃  

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/11/10/escuelas-idiomas-pierden-20-

alumnos-dos-anos/0003_201611G10P24995.htm˃  

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2017/06/01/galicia-ampliara-trilinguismo-

2020-niveles-educativos/00031496320567905259888.htm˃  

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/04/05/span-langgl-alumnado-

galego-e-moi-receptivo-acepta-ben-ensino-do-portuguesspanprofesora-

asociacion/0003_201704S5C12993.htm˃ 

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/padron/2016/08/27/span-langglempresario-

padron-ingresou-veran-na-spanacademia-das-cincias-lisboaspan-langgl-lingua-pode-abrir-mais-

negocios-cos-paises-falan-portugues-spanspan-langglacademicospanspan-langglreconecemento-

span/0003_201608S27C8995.htm˃ 
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˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/10/16/politica-linguistica-destaca-

ensenanza-portugues-duplica-alumnado-curso-galicia/00031444995200824668839.htm˃ 

˂http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2016/01/30/ies-valga-importa-ideas-instituto-

portugal/0003_201601A30C6991.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_cam

paign=fbarou˃ 

˂https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/01/22/educacion-convoca-770-plazas-

maestros-1110-secundaria/0003_201901201901221548151199893.htm˃ 

 

LA REGIÓN  

˂http://www.laregion.es/articulo/euro/galicia-norte-portugal-suma-

oportunidades/20150622125540551072.html˃ 

˂http://www.laregion.es/articulo/a-limia/noemi-vazquez-nogueiras-galegos-deberiamos-ter-

opcion-estudar-portugues-instituto/20180306105848775943.html˃ 

 

NÓS 

˂http://www.nos.uminho.pt/Article.aspx?id=2143˃ 

 

NOTÍCIAS AO MINUTO 

˂http://www.noticiasaominuto.com/pais/173689/parlamento-da-galiza-aprova-em-marco-

legislacao-para-uso-do-portugues#.Uv6bbkN38Yx˃ 

 

OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

˂http://observalinguaportuguesa.org/portugues-passa-a-ser-ensinado-como-lingua-nao-

materna-a-partir-do-proximo-ano-lectivo/˃ 

 

O PORTAL DA LINGUA GALEGA 

˂http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/actualidade/novas/-/nova/X35111/feijoo-reunese-

coa-directora-xeral-comunidade-dos-paises-lingua-portuguesa-georgina˃ 
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PORTAL GALEGO DA LÍNGUA 

˂http://pgl.gal/manuel-portas-ja-era-hora-destaque-importancia-pode-ter-os-galegos-

dominarmos-variedade-do-idioma-lingua-oficial-na-comunidade-europeia-um-potencial-

comunicativ/˃ 

˂http://pgl.gal/santiago-aprova-unanimidade-integrar-na-uniao-das-cidades-capitais-lingua-

portuguesa-uccla/˃ 

˂http://pgl.gal/comunicado-da-associacao-docentes-portugues-na-galiza-fevereiro-2017/˃ 

˂http://pgl.gal/daniel-fonterosa-dos-institutos-publicos-do-baixo-minho-nenhum-tem-seccao-

bilingue-em-portugues/˃ 

˂http://pgl.gal/governo-portugues-promove-candidatura-consello-da-cultura-galega-na-

cplp/˃ 

˂http://pgl.gal/quique-martins-quando-perguntava-se-no-centro-contavam-com-informacao-

da-conselharia-a-respeito-do-ensino-de-portugues-100-das-respostas-foram-negativas/˃ 

˂http://pgl.gal/isabel-mato-professora-de-matematicas-em-portugues/˃ 

˂http://pgl.gal/projeto-telefonemas/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook˃ 

˂http://pgl.gal/simposio-siple-2015-a-lingua-portuguesa-em-espacos-multilingues/˃ 

˂http://pgl.gal/wp-

content/uploads/2015/01/JL_janeiro_2015_especial_Lusofonia_Galiza.pdf˃ 

˂http://pgl.gal/parlamento-da-galiza-apoia-unanimidade-solicitar-adesao-

cplp/?fbclid=IwAR1XENFRgatNdoteubiPsAIUerqG5DX3QQGuuNTd9-D_hNxwijGahAsbvP8˃  

 

PRAZA 

˂http://praza.gal/politica/8858/primeiro-compromiso-de-feijoo-co-portugues-no-ensino-tras-

media-decada-de-promesas/˃ 

˂http://praza.gal/cultura/16874/o-numero-de-centros-nos-que-se-imparte-portugues-

descendeu-neste-curso-en-galicia/˃  

˂https://praza.gal/cultura/tan-so-59-estudantes-dos-institutos-galegos-elixen-o-portugues-

como-primeira-lingua-estranxeira˃ 
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PÚBLICO 

˂https://www.publico.pt/2014/04/10/sociedade/noticia/-galiza-aposta-no-ensino-do-

portugues-para-entrar-no-mundo-lusofono-1631589˃  

˂https://www.publico.pt/2014/04/13/culturaipsilon/noticia/o-portugues-no-ensino-da-galiza-

1632035˃ 

˂https://www.publico.pt/2017/04/18/sociedade/noticia/galiza-pretende-introduzir-portugues-

como-lingua-estrangeira-no-ensino-secundario-1769172˃ 

˂https://www.publico.pt/2014/04/13/culturaipsilon/noticia/o-portugues-no-ensino-da-galiza-

1632035˃ 

˂https://www.publico.pt/2014/04/10/culturaipsilon/noticia/a-galiza-e-o-estranho-mundo-da-

lusofonia-1631663˃ 

˂https://www.publico.pt/2014/04/10/sociedade/noticia/-galiza-aposta-no-ensino-do-

portugues-para-entrar-no-mundo-lusofono-1631589˃ 

˂https://www.publico.pt/2016/09/23/culturaipsilon/noticia/galiza-venha-ela-1744940 ˃ 

˂https://www.publico.pt/2016/06/02/sociedade/noticia/a-farsa-galega-sobre-a-

implementacao-da-lei-pazandrade-1733769˃ 

 

QUE PASA NA COSTA 

˂http://quepasanacosta.gal/alumnos-de-cee-practican-o-seu-portugues-en-coimbra/˃ 

 

QUILOMBO NOROESTE 

˂https://quilombonoroeste.wordpress.com/2016/06/14/e-bechara-com-o-dominio-do-

portugues-as-novas-geracoes-galegas-teriam-mais-uma-porta-aberta-para-conseguir-um-bom-

emprego/˃ 

 

RADIO DIFUSIÓN 

˂http://www.radiofusion.eu/manager.php?p=FichaNova&ID=19438˃ 
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RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA 

˂http://www.crtvg.es/informativos/crece-o-ensino-do-portugues-nos-centros-de-ensino-

galegos-2009753˃ 

˂http://www.crtvg.es/rg/destacados/galicia-por-diante-galicia-por-diante-do-dia-26-02-2015-

1025365˃ 

˂http://www.crtvg.es/informativos/aprender-portugues-unha-porta-aberta-a-unha-cultura-

proxima-e-a-un-dos-dez-idiomas-mais-falados-do-mundo-1017750˃ 

 

RÁDIO TSF 

˂http://www.tsf.pt/internacional/interior/galiza-quer-introduzir-o-portugues-no-ensino-

secundario-6227856.html˃ 

 

RTP 

˂http://www.rtp.pt/noticias/cultura/professores-de-portugues-na-galiza-pedem-abertura-de-

vagas-no-secundario_n980645˃ 

˂http://www.rtp.pt/noticias/pais/proposta-a-integracao-da-galiza-na-comunidade-dos-paises-

de-lingua-portuguesa_n949280˃ 

˂http://www.rtp.pt/play/p263/e226895/paginas-de-portugues˃ 

˂http://www.rtp.pt/noticias/pais/cavaco-silva-defende-reforco-do-ensino-do-portugues-em-

espanha_v806027˃ 

˂http://www.rtp.pt/play/p309/e149921/grande-reportagem˃ 

˂https://www.rtp.pt/noticias/educacao/galiza-lanca-no-verao-um-novo-dicionario-galego-de-

lingua-portuguesa_a729051˃ 

˂http://www.rtp.pt/noticias/cultura/ensino-de-portugues-vai-ser-reforcado-na-

galiza_a722786˃ 

 

TVI 

˂http://www.tvi24.iol.pt/internacional/espanha/aprender-portugues-vale-a-pena-para-todos-

os-galegos˃ 
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˂http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/portugues-galiza-lei-ensino-tvi24/1543517-

4071.html˃ 

 

SERMOS GALIZA 

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/cultura/non-esperaba-evolucion-politica-destas-

caracteristicas/20160318163925045998.html˃ 

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/lingua/ensinar-portugues-sugar-potencial-da-nossa-

lingua/20170528102318057959.html˃  

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/lingua/posibilidades-da-lusofon-galiza-son-moitas-m-

is-das-n-s-mesmos-poidamos-pensar/20160705135127049202.html˃ 

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/lusofonia/ministro-de-cultura-de-cabo-verde-defende-

necessidade-de-que-galiza-entre-na-cplp/20130702130625016740.html˃ 

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/lingua/meses-da-lei-valentin-paz-

andrade/20141209174248033133.html˃ 

˂http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/campanha-docentes-denunciar-ma-gestao-do-

ensino-potugues-galiza/20180314095138066930.html˃ 

 

SETG 

˂http://steg.gal/ampliar.asp?id=3734˃  

 

TEMPOS DIXITAL 

˂http://temposdixital.com/td/cultura/05/a-pertega-do-portugues-para-unha-galiza-mais-

competitiva/˃ 

“O portugués non é lingua estranxeira”, Tempos Novos, 257, 28-30. Outubro, 2018. 

 

TERRA E TEMPO 

˂http://www.terraetempo.gal/artigo.php?artigo=1380&seccion=13˃ 

 

XUNTA DE GALICIA  

˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19285˃ 
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˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20392˃ 

˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21893˃ 

˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20426˃ 

˂http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20251˃ 

 

YOUTUBE 

˂https://www.youtube.com/watch?v=T8TT3XhkoRo˃ [TV Sala. Entrevista Maria José 

Grosso. A Internacionalização da Língua Portuguesa] 

˂https://www.youtube.com/watch?v=mFVDPPYDv4Q˃ [Nós. Entrevista Maria José Grosso. 

A importância da aprendizagem da língua portuguesa]  

˂https://www.youtube.com/watch?v=1EC6f-a3FTw˃ [Campanha da Junta de Extremadura. 

Aprende portugués. Te abrirá muchas puertas] 

˂https://www.youtube.com/watch?v=NQ2fUZT0vOo˃ [Campanha da Junta de Extremadura. 

Aprende portugués. Te abrirá muchas puertas1] 

˂https://www.youtube.com/watch?v=FgADRk2aZ4U˃ [A elaboração de "Fale Português", 

novo lançamento da HUB Editorial] 

˂https://www.youtube.com/watch?v=iPRg0839Wk4&t=7s˃ [I Encontro da edicão galega e 

portuguesa. Promoção da língua portuguesa na Galiza] 

˂https://www.youtube.com/watch?v=4iZkJP-

EslY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21LayJrfzCOfaAgEY4A4AEsD0WfxVX11exaZR6_86L

K_taq_1pMzNXDd0˃ [Maria Lucia Carbone Versa. Capacitação a Distância de Professores de 

Português para Estrangeiros] 
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ANEXO III: EXAMES DAS PROVAS DE ACESSO À UNIVERSIDADE 
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