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Resumo  
A evolução do conhecimento profissional (CP) específico dos docentes de português como 
língua de herança (PLH) tem vindo a ser gizada de um modo muito particular, num espaço de 
desenvolvimento profissional (DP) híbrido, entre o país de acolhimento e o país de origem. 
Embora híbrido, este espaço parece começar a ganhar características próprias, incluindo nele 
um constante movimento de vaivém, reflexo do necessário acompanhamento por parte dos 
professores de PLH da atualidade no país de origem e também no país de acolhimento, o que 
lhes confere uma característica particular - são profissionais sempre em trânsito, entre o cá e o 
lá, continuamente articulando, mediando, transpondo fronteiras e construindo pontes 
(Gonçalves, 2017). Conscientes das suas potencialidades e fraquezas, os professores de PLH 
começam a desenhar um trajeto no sentido de tomarem nas suas mãos a construção do seu 
conhecimento profissional. Fortalecem, desta forma, o conhecimento experiencial, bem como 
o sentimento de segurança no seu saber, elevando a autoestima profissional, crescentemente 
capacitadora e emancipadora (Vieira, 2006). Neste texto, partilhamos o modo como os 
professores de PLH na Suíça entendem a sua tarefa, que aponta para um profissional em 
trânsito, entre o cá e o lá, um mediador entre lugares, línguas e culturas, transpondo fronteiras 
e construindo pontes. A sua ação tem o objetivo de ajudar a construção da identidade de cada 
um dos seus alunos, almejando desenvolver as suas competências linguísticas e culturais, mas 
também o sentimento de pertença plural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Camões, Instituto da Língua e da Cultura, Portuguese Embassy. 
maria.Goncalves@camoes.mne.pt 
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Introdução 
Ensinar PLH não é ensinar PLE ou PLM, mas também o é.  

Daí a dificuldade de ajustar práticas e, sobretudo,  
de afinar uma ideia conjunta do que é afinal  

ensinar ou educar neste contexto EPE.  
Sónia Melo, professora do EPE, Suíça, 2018  

 
 
 

A epígrafe de abertura, da autoria de uma professora do ensino português no estrangeiro 
(EPE), na Suíça, salienta a complexidade da tarefa de um professor de língua de herança (LH). 
A consciência dessa complexidade impele a professora a procurar uma fórmula que a possa 
ajudar a definir a tarefa, numa tentativa da sua compreensão mais aprofundada e orientadora de 
práticas mais ajustadas. 

A singularidade e a complexidade da tarefa do professor estão relacionadas com o 
espaços culturais alvo e palco da sua ação. Movem-se entre o “cá”, a sociedade de acolhimento 
(e lugar da enunciação deste texto), e o “lá”, a sociedade de origem da família, se torna presente 
nas aulas de LH, e que se impõe tanto enquanto caraterística de pertença comum, como objeto 
de ensino, concreto e físico, mas distante e que se quer tornar presente. 

Com efeito, a construção do conhecimento profissional (CP) específico dos docentes de 
português língua de herança (PLH) no EPE tem vindo a ser gizada de um modo muito particular. 
A formação de base realizada em Portugal é enriquecida e expandida com a aprendizagem 
experiencial proveniente da prática e com a FC (formação contínua) (alguma contextualizada), 
frequentada tanto no país de origem, como no país de acolhimento. Este espaço de 
desenvolvimento profissional (DP), que podemos considerar híbrido, parece começar a ganhar 
características próprias, incluindo nele um constante movimento de vaivém, reflexo do 
necessário acompanhamento por parte destes professores da atualidade em Portugal e na Suíça 
e, também, no mundo, em particular nos países de expressão portuguesa.  

Neste texto, após um breve apontamento histórico sobre o EPE de modo a caracterizar 
o contexto específico deste estudo, apresentamos o conhecimento construído em relação ao 
perfil do aluno do EPE resultante de um estudo realizado pelo Camões, I.P. (2017) e também 
as conclusões do estudo de Gonçalves (2017) sobre o perfil dos professores do EPE na Suíça. 
Este é o conhecimento de partida para o estudo exploratório realizado junto dos professores de 
PLH na Suíça. 

Trata-se de um estudo qualitativo que pretende aceder ao modo como os professores 
entendem as finalidades do EPE e ao modo como se veem em sala de aula, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento desse perfil e, assim, melhor compreender a complexidade da tarefa 
de ensinar PLH. 

O perfil traçado aponta para um profissional em trânsito, entre o cá e o lá, um mediador 
entre lugares, línguas e culturas, transpondo fronteiras e construindo pontes com o objetivo de 
ajudar na construção da identidade de cada um dos seus alunos. É objetivo claro desses 
professores desenvolver não só as competências linguísticas e culturais dos seus alunos, mas 
também o sentimento de pertença plural.  
 

 

 

Breve apontamento histórico 
O EPE é uma responsabilidade constitucional12 assumida pelo estado português e está 

inscrito na Lei de Bases do Sistema Educativo13 enquanto modalidade especial de educação 
escolar que se rege por disposições especiais.  
                                                
12 Constituição da República Portuguesa, Art. 74ª N.º 2. Na realização da política de ensino incumbe ao estado: 
i) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa; j) Assegurar 
aos filhos dos emigrantes apoio adequado para a efetivação do direito ao ensino.  
13 LBSE 1986 alínea e) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 
46/86, de 14 de outubro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 115/97, de 17 de setembro, e 49/2005, de 
30 de agosto. 
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Com o objetivo inicial de preparar as crianças e jovens para o reingresso no sistema 
escolar português aquando do regresso da família, o EPE tem vindo a atualizar-se e a modificar-
se. Com efeito, um longo caminho se percorreu desde os anos 70 do século XX quando as 
primeiras redes escolares surgiram na França e na Alemanha e, posteriormente, na Suíça.  

No início, o EPE foi tutelado pelo Ministério da Educação (ME) e passou em 2010 para 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), mais especificamente para a responsabilidade 
direta do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e existe nos países com forte presença 
da diáspora portuguesa. 

A mudança de tutela continuou o trabalho já iniciado pelo ME na reconfiguração e 
adaptação do EPE à atualidade, resultante das mudanças do perfil e as expectativas do seu 
público-alvo, com motivações e repertórios linguísticos e culturais bastante diversos. Seguindo 
igualmente o desenvolvimento da didática no que ao ensino de línguas estrangeiras diz respeito, 
nomeadamente com a publicação, em 2001 pela Conselho da Europa, do Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas (QECR), foi elaborado um instrumento didático 
orientador da ação educativa de todos os docentes do EPE, o Quadro de Referência para o 
Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE), publicado em 2011 (Grosso, et alii, 2011). Este 
instrumento descreve e orienta o desenvolvimento de competências em língua portuguesa, 
nomeadamente: competências gerais, competências relacionadas com outras áreas curriculares, 
consciência intercultural, competências comunicativas em língua e uso da língua. Os níveis do 
QuaREPE descrevem cinco graus de proficiência oral e escrita de receção e produção/interação 
(A1, A2, B1, B2, C1) e refletem a progressão em diferentes domínios sociais de comunicação.  

Desde 2013, no final de cada ano letivo, os alunos realizam exames por nível de 
proficiência, quando estes alcançam o perfil de saída definido nos termos do QuaREPE. Estes 
exames são da responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e Ciência, através da 
Direção-Geral da Educação, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões, I. 
P., e têm como objetivo reconhecer as aprendizagens dos alunos da rede do EPE.  
 
 
 

O EPE na Suíça 
A coordenação do ensino português na Suíça, uma estrutura do Camões, I.P., é 

responsável pela organização e gestão do ensino dos cursos de língua e cultura portuguesas 
(LCP) na Suíça e no Liechtenstein. Estes cursos destinam-se a alunos de idades compreendidas 
entre os 6 e os 18 anos, dos níveis A1 (nível inicial) a C1 (utilizador independente) de acordo 
com os níveis descritos no QECR e no QuaREPE. Os cursos são de frequência voluntária. As 
aulas têm a duração de duas ou três horas semanais e funcionam nas escolas suíças em regime 
paralelo, ou seja, após o final do ensino regular suíço. Os grupos, com um número mínimo de 
12 alunos, são maioritariamente multinível e incluem diversas faixas etárias. A nota final é 
incluída na caderneta escolar, possuindo um caráter formativo e informativo. 

Para lecionar, os professores deslocam-se a várias localidades, frequentemente uma em 
cada dia da semana. Só nos grandes centros urbanos é possível constituir grupos de um nível 
apenas e horários que incluam uma única localidade. Os professores do EPE são recrutados em 
Portugal e exige-se-lhes formação académica e profissional para o exercício de funções 
docentes. É também exigido aos docentes o nível B2 de conhecimento da língua do país de 
acolhimento. 
 

 

 

Perfil do aluno do EPE 
Mantendo-se a dialética entre o EPE e a emigração e continuando o EPE a cumprir os 

objetivos de afirmar e difundir a língua e a cultura portuguesas no mundo, permitindo a sua 
aprendizagem junto das comunidades luso-descendentes, importa sublinhar que os contextos 
são muito diversificados. Esta diversidade deve-se não só à especificidade de cada país de 
acolhimento, mas também ao perfil linguístico e social dos alunos e respetivas famílias.  

Como antes referido, os objetivos e os conceitos orientadores do EPE têm vindo a 
alterar-se, refletindo as transformações económicas, sociais e educativas. De igual modo, o 
perfil do público-aprendente de português é cada vez mais diversificado: crianças e jovens, 
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filhos de portugueses em situação de mobilidade recente, luso-descendentes que já pertencem 
à segunda ou terceira geração e, também, falantes de outras línguas, sobretudo fruto de casais 
com línguas maternas diferentes.  

Em 2017, o Camões, I.P. desenvolveu um estudo no sentido de traçar um perfil dos 
alunos do EPE. Pretendeu, deste modo, conhecer melhor o seu público-alvo, com vista a uma 
maior adequação de materiais didáticos e documentos de referência para as necessidades da 
prática e, ainda, para a definição de políticas linguísticas que melhor respondessem às 
exigências dos contextos. 

Este estudo destaca a Suíça e o Liechtenstein com a maioria dos alunos inscritos no EPE 
(58%). A figura 1 apresenta um perfil-modelo, ou seja, um quadro genérico do aluno do EPE 
no ano letivo 2016/2017. A partir destes dados podemos dizer que esse aluno tipo nasceu em 
Portugal, bem como o seu encarregado de educação, vive na Suíça, tem 11 anos e não 
frequentou o sistema de ensino no seu país de nascimento, ou, se frequentou, foi apenas o 1.º 
ciclo do ensino básico. Verifica-se a frequência de um curso do EPE no ano letivo anterior e a 
renovação da sua inscrição no ano letivo em curso, para a frequência do nível B1. Em família, 
a língua de comunicação utilizada é o português e com os amigos, o francês (Camões, 2017). 

 

 
Figura 1: síntese do perfil do aluno de EPE 2016/2017 (Camões, I.P., 2017) 

 

Embora este perfil-modelo possa parecer simples, as relações que cada aluno estabelece 
com a língua portuguesa são muito diversas e complexas. De acordo com o estudo do Camões, 
I.P. (2017), a análise dos dados relativos ao país de nascimento dos encarregados de educação 
e relativos às línguas mais faladas em casa aponta para um investimento muito variado das 
diferentes gerações, no que respeita à preservação e manutenção dos usos da língua portuguesa, 
nos diversos países de acolhimento. Assim, os dados analisados no estudo do Camões, I.P. 
(2017) indicam que países como a Alemanha e a França tendem a valorizar as suas línguas 
oficiais em detrimento da língua portuguesa, o que poderá originar quadros de bilinguismo 
subtrativo, com consequências várias ao desenvolvimento cognitivo e académico das crianças 
e dos jovens (Camões I.P., 2017).  

Na Suíça, a realidade é diferente, uma vez que tanto a nível da Confederação Helvética, 
como a nível cantonal há um apoio claro ao ensino das diversas LH em presença. Porém, tal 
como no caso dos contextos em que a língua portuguesa tende a usufruir de um estatuto de 
subalternidade em relação à(s) língua(s) do país de acolhimento (Alemanha e França), também 
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na Suíça se verifica a existência de uma diversidade de situações no que ao relacionamento dos 
alunos com a língua portuguesa diz respeito, que vão de um conhecimento quase nulo da língua 
portuguesa, que é aprendida como se fosse uma língua estrangeira (LE), em contexto escolar, a 
um domínio elevado ou quase completo, como se de uma língua materna (LM) se tratasse 
(Barbosa & Flores, 2011). 

Na verdade, os professores de PLH deparam-se com a necessidade de lidar com 
diferentes níveis de conhecimento da língua portuguesa tendo que inscrever as suas práticas 
letivas num continuum entre os extremos LE a LM, por exemplo, no caso de alunos que não 
falam português em casa, ou no caso de alunos recém-chegados de Portugal. Porém, e 
independentemente do grau de proficiência, os alunos do EPE mantêm, em maior ou menor 
grau, um vínculo cultural com Portugal e com a língua portuguesa, e os cursos do EPE 
promovem e alimentam a ligação afetiva. 

Importa, todavia, referir que, no contexto atual, aprender a LH deixou de ter como 
objetivo principal uma posterior reintegração no sistema de ensino do país de origem, dado que 
a maioria das famílias não regressa a Portugal. Para além da ligação cultural e afetiva, trata-se, 
sobretudo, de uma questão de construção da identidade, com vista à integração bem-sucedida 
no país de acolhimento. O ensino da LH vai, portanto, muito para além do conhecimento 
linguístico e cultural, uma vez que a abordagem visa valorizar os diferentes repertórios 
linguísticos e culturais, contribuir para a consolidação do bilinguismo e/ou plurilinguismo, 
desenvolver a competência intercultural e prestar apoio no processo de integração e orientação 
na escola do país de acolhimento (QuaREPE).  
 

 

 

Perfil dos Professores do EPE 
O corpo docente do EPE na Suíça caracteriza-se pela sua dispersão e heterogeneidade. 

Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido à sua gradual renovação, sendo atualmente 
composto tanto por professores colocados recentemente, como por outros docentes que desde 
os anos 80 do século XX acompanham a evolução do EPE na Suíça. Portanto, nele integram-se 
docentes com um tempo de serviço que varia entre 2 a 37 anos, situando-se maioritariamente 
nos intervalos de 6 a 10 e 11 a 15 anos. As idades situam-se entre os 25 e os 67 anos, sendo a 
média 46 anos 14.  

Ao longo dos últimos 5 anos (2013-2018) verifica-se um decréscimo do número de 
alunos e consequentemente de professores, de 94 em 2013 passou-se para 78 em 2018 
(Tabela1).   

 

Ano letivo Alunos Professores 
2013/14 11510 94 
2014/15 11260 85 
2015/16 10731 83 
2016/17 10101 80 
2017/18 9727 78 

Tabela 1: rede EPE na Suíça de 2013 a 2018 

Como já referido, todos os professores do EPE possuem formação académica adequada 
ao exercício de funções docentes. Para além da licenciatura, no universo de docentes entre 2013 
e 2018, verifica-se a existência de outros graus académicos, nomeadamente cursos de 
especialização (6,45%), mestrado (13,71%) e doutoramento (0,81%). As licenciaturas integram, 
na sua maioria, a variante de língua portuguesa, seguindo-se a língua francesa, o que está 
relacionado com o facto de esta ser uma das línguas nacionais na Suíça (tal como o alemão, a 
                                                
14 Dados apresentados na comunicação Desenvolvimento profissional dos professores de PLH. Um percurso ao 
encontro das necessidades e contextos, no âmbito do VI SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos da Língua 
Portuguesa. Santarém: Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Santarém, de 24 a 28 de outubro de 
2017. 
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língua exigida para lecionar nos cantões de expressão alemã). A língua inglesa surge a par da 
língua alemã, dado que a combinação linguística mais comum nas licenciaturas com o alemão 
é o inglês (Gonçalves, 2017). 

Nos anos letivos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, os docentes do EPE na Suíça 
responderam a um questionário online lançado na plataforma do Camões, I.P. e concebido por 
esta instituição, com consulta aos coordenadores do EPE, sobre as necessidades de FC. O 
questionário é composto por um total de 17 questões que cobrem os seguintes aspetos: 
caracterização dos respondentes, dos seus alunos, preferências pela tipologia de formação, 
identificação das necessidades de formação e ainda um espaço para comentários e sugestões. A 
percentagem de respostas foi de 45,78% em 2015-2016, tendo aumentado para 58,75% no ano 
seguinte e decrescido para 53,85% em 2017/18. Os respondentes dos últimos dois anos 
representam a maioria dos docentes do EPE na Suíça. 

Apesar de uma formação académica de base adequada ao exercício de funções docentes, 
esta não é específica para o ensino de PLH, pelo que estes professores enquadram as suas 
necessidades de formação no âmbito da didática da LH e estas prendem-se essencialmente com 
dois aspetos: 
- o primeiro diz respeito à resposta didática necessária para atender ao perfil de alunos, com 
diferentes expetativas, diferentes níveis de proficiência na LH e diferentes repertórios 
linguísticos, nomeadamente: a necessidade de ensino diferenciado e a consequente gestão da 
sala de aula, o recurso aos meios digitais e, ainda, a produção e utilização de recursos e 
materiais;  
- o segundo relaciona-se com as novas finalidades do EPE no séc. XXI, ou seja, a necessidade 
de apoiar a construção de uma identidade plural sólida, com vista à integração bem-sucedida 
no país de acolhimento, em particular, e no mundo em geral e, por isso, os docentes assinalam 
como necessária a formação no âmbito do plurilinguismo, interculturalidade e diversidade 
(Gonçalves, 2017). 

Na verdade, os professores têm vindo a frequentar a oferta de formação específica 
disponível que se subdivide em 3 tipos: 1. formação oferecida pela coordenação do ensino; 2. 
formação oferecida pelo Camões, I.P.; 3. outra formação que engloba toda a formação oferecida 
pelas entidades educativas e formativas na Suíça; 4. formação pós-graduada. Regista-se a 
frequência de formação em Portugal, sobretudo na modalidade a distância e online. No entanto, 
os professores privilegiam a frequência da formação disponibilizada pela coordenação de 
ensino e pelas instituições de formação na Suíça, ou seja, formação presencial e concebida no 
contexto no qual a atividade letiva é exercida (Gonçalves, 2017).  

Para além da necessidade de partilha de experiências e convívio profissional, dado que 
o isolamento é uma das características das condições de trabalho destes docentes, as 
oportunidades de FC constituem-se, assim, como um lugar para encontrar modos de adequação 
e renovação das práticas pedagógicas para a construção de propostas didáticas ajustadas ao 
perfil e necessidades dos alunos do EPE. Os professores podem encontrar desta forma soluções 
que alimentam motivação dos alunos e a confiança no seu CP. Os professores também 
aproveitam os espaços de formação para o contato e familiarização com o país de acolhimento, 
não só no que diz respeito às questões especificamente relacionadas com o ensino de LH, mas 
também com os pontos principais da pedagogia, didática e metodologia em vigor na Suíça, uma 
vez que a colaboração com o ensino regular é de extrema pertinência (Schader, 2016).  

De referir ainda que no ano letivo 2017-2018, sob proposta da coordenação de ensino, 
os professores do EPE na Suíça envolveram-se no projeto de auto e heteroformação intitulado 
Manhãs Transformadoras. 

Pelo exposto, os professores do EPE na Suíça parecem conscientes do hiato existente 
entre a sua formação de base e uma preparação específica para o ensino de LH, manifestando 
predisposição para se empenharem em oportunidades de FC organizadas para este contexto, e 
que vão ao encontro das necessidades formativas sentidas. 
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O estudo 
Tendo até aqui traçado um perfil do professor de PLH a partir de dados relativos a uma 

perspetiva externa organizadora e enquadradora do trabalho docente, importa aceder a uma 
perspetiva interna, isto é, ao modo como os professores percecionam a sua tarefa.  

Aceder a esta perspetiva interna implica reconhecer que cada professor entende a 
profissão e atua nela de diferentes modos e ainda que as conceções que têm de si enquanto 
profissionais do EPE, do homem e do mundo influenciam as suas práticas e o modo como se 
perspetivam enquanto professores de PLH no EPE. Quisemos, portanto, conhecer as 
representações dos professores em relação a dois aspetos: 1. o entendimento individual sobre o 
EPE; e 2. a autorrepresentação enquanto professores de PLH.   

No âmbito deste estudo, entendemos conceções, crenças, representações ou imagens 
enquanto teorias implícitas e subjetivas do professor (García, 1999) e podem ser consideradas, 
por isso, teorias pessoais que orientam os professores sobre a profissão, sobre o objeto de ensino 
e sobre si próprios. Por conseguinte, referimo-nos a “intencionalidades e lógicas profundas 
condutoras da ação” (Sanches e Jacinto, 2004: 132), que dizem respeito à interpretação dada a 
um conjunto de conceitos-chave em interação com o contexto específico da ação educativa, 
determinantes da operacionalização didática e subjacente à prática quotidiana de cada professor. 
Ou seja, 

 

Knowledge, embodied in a person and connected with the individual’s 
past, present and future… [Image] reaches into the past gathering up 
experiential threads meaningfully connected to the present. And it 
reaches into the future and creates new meaningfully connected 
threads as situations are experienced… Image carries intentionality 
(Clandinin e Connelly, 1987: 487). 

 

Também as metáforas podem ser utilizadas como uma forma de pensar e estruturar a 
própria experiência “methaphor plays a role in human thought, understanding, and reasoning 
and, beyond that, in the creation of our social, cultural, and psychological reality” (Kövecses, 
2010: xii-xiii). Além disso, as metáforas têm a capacidade de expressar conceitos, modos de 
pensar e agir em relação a uma situação em termos de outra, simplificando a compreensão de 
ideias complexas (Kövecses, 2010). Por isso, pensamos que esta poderá ser uma forma de 
acedermos a representações porventura mais complexas e, portanto, mais holísticas, que nos 
permitam desenhar um perfil mais ajustado e construir uma compreensão mais aprofundada da 
tarefa do professor de PLH.  
 

 

 

Metodologia 
O estudo foi realizado junto do corpo docente da Suíça e tem como objetivo aprofundar 

o conhecimento do seu perfil a partir do seu ‘sentir’ e do seu ‘fazer’ enquanto professor de PLH 
no EPE. Este aprofundamento tem duas vertentes: a) em relação ao modo como cada um 
conceptualiza a tarefa enquanto professor de PLH; e b) o modo como se vê em ação. Para tal, 
foram desenhados dois instrumentos de investigação, com uma questão cada, de resposta aberta:  

1. num primeiro momento, foi solicitado aos docentes, no ano letivo 2016-2017, que 
completassem o seguinte início de frase: "Para mim o EPE é ...". Responderam 22 docentes, o 
que representa 27,5% da totalidade do corpo docente.  

2. num segundo momento, no ano letivo 2017-2018, solicitámos aos docentes que 
pensassem numa metáfora que ilustrasse o modo como se veem enquanto professor no EPE, e 
que a explicassem. Participaram 68 professores, o que corresponde a 86% da totalidade do corpo 
docente (Tabela 1). 
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Instrumento Ano 
letivo 

Participantes Instrumento de recolha de dados (instrução) 

1 2016-
2017 

22/80 
(27,5%) 

Complete a frase: “Para mim o EPE é ...". 

2 2017-
2018 

68/79 (86%) Pense numa metáfora que ilustre o modo como se vê 
enquanto professor/a no EPE. Escreva-a e explique-a. 

Tabela 2: instrumentos de recolha de dados do estudo exploratório 
Os textos elaborados pelos participantes foram sujeitos a uma análise de conteúdo 

(Bardin, 2000), no sentido de se identificarem regularidades e particularidades nos discursos de 
cada participante ao traçar o seu autorretrato. Deste modo, as categorias de análise emergiram 
dos próprios dados.  
 

 

 

Análise de dados 
a) Instrumento 1  

Para analisar os dados recolhidos através do instrumento 1, quisemos, em primeiro 
lugar, conhecer a rede lexical em torno da conceptualização do EPE. Para tal, recorremos a um 
word cloud generator (https://worditout.com/) a partir do texto resultante da compilação de 
todas as respostas à questão efetuada, disponível em https://worditout.com/word-
cloud/3416075. (Figura 2). Da rede de palavras-chave identificadas, selecionámos os nomes e 
verbos que mais se destacam.  

 
Figura 2: Word cloud das respostas obtidas, instrumento 1 (https://worditout.com/word-

cloud/3416075) 

 
Os nomes identificados língua, cultura, país, identidade remetem claramente para as 

grandes finalidades do EPE e os verbos valorizar, transmitir, manter apontam para os aspetos 
principais do modo como os professores percecionam a sua tarefa em relação à língua e cultura 
do país de origem, de modo a contribuírem para a construção da identidade dos alunos de LH. 

Procedendo a uma análise de conteúdo dos dados, surgem três grandes categorias que 
ajudam a melhor compreender a seleção das palavras-chave já apresentadas: nomeadamente: 1. 
língua e cultura, 2. identidade e 3. tarefa.  

Na categoria 1, língua e cultura, incluem-se as enunciações nas quais os professores 
associam ao EPE o ensino e manutenção da língua e cultura portuguesas, mas também a 
valorização e desenvolvimento do plurilinguismo e sensibilidade à diversidade linguística e 
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cultural. Identificam, ainda, obstáculos ou fronteiras que é necessário ultrapassar (tanto 
linguísticas como culturais), de modo a promover o sucesso escolar e académico e o exercício 
de uma cidadania consciente da diversidade: 

 

.. ajudar a formar cidadãos plurilingues e pluriculturais que saibam 
valorizar o seu bilinguismo e a sua diversidade cultural, 
desenvolvendo neles os conhecimentos da língua e cultura portuguesas 
e as capacidades para um diálogo cultural e ajudando-os ainda a 
manter a ligação a Portugal e à família (I1_prof13). 
 

Na categoria 2, Identidade, incluem-se todas as enunciações que sublinham uma das 
grandes finalidades do EPE nomeadamente, o apoio à construção de uma identidade coesa com 
várias pertenças, valorizando a língua e cultura portuguesas como parte integrante dessa 
identidade:  

 

... o reforço de uma identidade que oscila entre o país de acolhimento 
e a pátria mãe distante (I1_prof08) 
... (o EPE) estabelece e reitera a ligação entre o país de origem e o 
país de acolhimento, dando oportunidade às famílias de continuar com 
a identidade e contribuindo para um sentimento de integração 
aportando as suas raízes de origem numa nova terra (I1_prof14). 
É o meio, através do qual, lutamos contra o desaparecimento da língua 
"fraca" (língua portuguesa) no país de acolhimento e se constrói, 
lentamente, uma identidade a partir da língua de herança (língua da 
família) e da língua e cultura do país de acolhimento. I1_prof03). 
 

Na categoria 3, Tarefa, incluem-se as enunciações que se referem à ação específica dos 
professores de LH. Estes consideram-se responsáveis pela transmissão, manutenção e 
valorização da língua portuguesa e simultaneamente pela construção de pontes, ligações, 
conexões entre línguas e culturas, facilitando o contacto com o Outro na sua diferença. 

 

... a construção de uma ponte e o alargamento de fronteiras entre o 
país de origem próprio ou dos pais e o país de acolhimento 
(I1_prof19). 
... uma ferramenta para encurtar distâncias e ignorar fronteiras... 
(I1_prof20) 
 
 
 

b) Instrumento 2  
Para analisar os dados recolhidos no instrumento 2, procedemos a uma análise de 

conteúdo das metáforas em duas fases. Na primeira fase, após a leitura integral de todas as 
respostas, agrupámos as ideias centrais das metáforas. Estas referem-se à necessidade de 
responder a variadas solicitações, à execução de tarefas diversas, entre elas, tarefas 
administrativas; à necessidade de continuamente trabalhar em equilíbrio, em 
complementaridade e entre fronteiras; à consciência de uma função de elo de ligação, de 
transmissor, num movimento de passagem de um estado e/ou lugar a outro; e à capacidade 
criativa de artista (ator, malabarista, mágico, palhaço e alfaiate), com a determinação de cativar 
e motivar, ajustando o agir educacional ao seu público, ou seja, aos alunos.  

Estas ideias centrais ajudaram-nos a agrupar as metáforas em três enfoques principais: 
1. a situação de ensino e aprendizagem no que diz respeito à interação pedagógica, 
nomeadamente a atenção à relação com os alunos e a uma construção conjunta do conhecimento 
(19%), 2. a situação de ensino e aprendizagem no que diz respeito ao conteúdo, preocupação 
com o saber, conhecimento que é transmitido (7%) e 3. o modo como o professor se projeta na 
situação de ensino, incluindo nela as suas características pessoais (74%), sendo este aspeto o 
mais expressivo (Gráfico 1).  

Verifica-se que ¼ das metáforas elege como foco de atenção a situação de ensino e 
aprendizagem, seja na relação com os alunos ou no que se refere ao conteúdo a trabalhar. A 
maior percentagem do foco das metáforas centra-se na ação do professor o que, por um lado, 
poderá revelar a consciência da importância da ação do professor, por outro, aponta para a 
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centralidade do protagonismo do professor na sala de aula, fazendo depender toda a interação 
pedagógica da sua ação. 

Numa segunda fase da análise dos dados, centramo-nos nas metáforas distribuídas pelos 
três grupos de enfoque principal (Gráfico 2). Assim, as metáforas agrupadas na situação de 
ensino e aprendizagem no que diz respeito ao conteúdo apontam para um entendimento 
dinâmico do objeto de ensino – viagem, rio – ancorado na ideia da promoção do movimento 
entre lugares – navio, ponte –, mas curiosamente também ancorado num lugar – lago, árvore – 
mas com vida, animado, logo em permanente mutação e evolução (Gráfico 2).  

Estes entendimentos parecem ser reforçados ao analisarmos as metáforas relativas à 
situação de ensino e aprendizagem no que diz respeito à interação. Neste âmbito, os professores 
percecionam-se em relação e em interação com os seus alunos, enquanto – mediadores, guias 
ou facilitadores – numa situação de –  fronteira, equilíbrio, complementaridade.  

As metáforas agrupadas no modo como o professor se projeta na situação de ensino 
apontam para a sua identificação com a origem de/e transmissão de conhecimento – sol, fonte, 
jardim – para uma capacidade de se multiplicarem em variadas tarefas – polvo, multitasking – 
num trabalho criativo, de artista – ator, malabarista, palhaço, mágico, alfaiate – autónomo, 
tendo em conta a captação da atenção do público-alvo. Por outro lado, surge também um 
autorretrato enquanto funcionário, alguém que tem que cumprir requisitos administrativos 
impostos por outrem.  

 
 

 
Gráfico 1: distribuição das metáforas segundo os enfoques principais 
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Gráfico 2: distribuição das metáforas pelos 3 enfoques de análise 

 
 
 

Discussão dos resultados 
As ideias apontadas pela análise dos dados recolhidos pelo instrumento 1 puderam ser 

aprofundadas e expandidas através da análise das metáforas recolhidas através do instrumento 
2. Enquanto os dados do instrumento 1 revelam as crenças dos professores acerca das 
finalidades do EPE, as metáforas referem-se ao modo como se concretizam essas finalidades na 
sala de aula.  

O modo como os professores percecionam a sua tarefa vai ao encontro das finalidades 
estabelecidas nos documentos orientadores do EPE na atualidade, o que poderá indicar a 
interiorização dos objetivos e finalidades do EPE definidos pelo estado português. Portanto, 
parece existir uma consonância entre a perspetiva externa dada pela instituição e documentos 
enquadradores do EPE e a interna, no que se refere às grandes finalidades do EPE.  

No que diz respeito aos resultados da análise das metáforas, que aprofundam a 
perspetiva interna, no que respeita ao modo como cada professor se vê no espaço pedagógico, 
constata-se que existe a consciência de uma estrutura organizativa subjacente ao EPE que é 
necessário respeitar e obedecer – inscreve-se neste domínio a metáfora do funcionário, que 
recebe e executa ordens.  

Ancorada em várias metáforas, a imagem do professor do EPE está associada à ideia de 
elo, de transmissão, de passagem entre uma realidade e outra; à pertença a dois ou mais lugares, 
fazendo do professor de LH um profissional em trânsito. Surge também um espaço onde se 
inscreve a criatividade, consubstanciado nas metáforas – ator, malabarista, mágico – revelando 
a marca da individualidade de cada professor e o modo como cada um dialoga com a situação 
de aprendizagem. 

A representação de si próprio enquanto professor de LH está sobretudo centrada nas 
características pessoais (e não na competência pedagógica ou nos conteúdos ensinados). Esta 
particularidade poderá indicar a assunção da importância do seu papel enquanto pessoa tanto 
para a construção do seu CP, como para a manutenção da motivação dos alunos, dado que este 
é um ensino de frequência voluntária.  
 
 

 
Conclusão 

Os professores do EPE formam um corpo docente disperso e de características diversas. 
Une-os a paixão pela língua e cultura portuguesas e a consciência da importância do EPE para 
a construção identitária das crianças e jovens luso-descendentes, recém-chegados ou já nascidos 
na Suíça, (a esmagadora maioria dos casos na atualidade, ao inverso do início do EPE). Estão 
conscientes da importância da sua ação pelo seu valor intrínseco na sustentação do caminho da 
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construção de uma identidade linguística e cultural sólida, coesa de crianças e jovens com 
background de migração. Desenvolvem uma atividade crucial para que todos se possam sentir 
em casa, tanto no país de acolhimento, que também consideram como seu, como no país de 
origem da sua família. 

O modo como se veem enquanto profissionais parece não existir dissociado das suas 
características pessoais, logo das suas práticas e interações, uma vez que essa representação é 
mesclada de características intrínsecas ao sujeito e às situações concretas do quotidiano. 
Assumem o necessário conhecimento de dois contextos – o da sociedade de origem e o da 
sociedade de acolhimento – para responderem às características dos seus alunos. Por isso, no 
que diz respeito ao seu CP específico, têm vindo a construir um percurso híbrido entre a 
formação de base em Portugal e as oportunidades de FC na Suíça, quer organizadas pela 
coordenação de ensino, quer pelas entidades suíças.  

Na construção do seu conhecimento específico, entrecruzam-se e intervêm diferentes 
dimensões duma forma dinâmica, que articulam diferentes perspetivas do local com o global e 
ultrapassam uma visão restrita da língua portuguesa, espaço no qual se poderá melhor 
compreender o continuum no qual inscrevem o seu ensino, entre os extremos LE e LM. Por 
isso, a sua prática terá que se orientar para a criação de um “third space” caraterístico de 
profissionais em trânsito, que se configura de forma criativa, complexa, permeável e que se 
entende em constante construção. Este é um espaço híbrido, de vaivém entre o referente ausente 
“lá” e o “cá” da experiência do quotidiano; um espaço de orla, de contacto e permeabilidade, 
que lhes permite desenvolver competências para prestar atenção a características específicas 
dos alunos de LH.  

Os professores de LH trabalham na fronteira da compreensão de si enquanto 
profissionais, na fronteira da sua própria identidade, num processo de re-imaginação de si como 
profissionais (Sachs, 2009), que implica enfrentar desafios, incluindo o de reconstruir as 
próprias crenças. Esta atitude envolve a reflexividade, entendida na acepção de Vieira (2009) 
na sua relação com a experiência e a emancipação profissional, e implica, ainda, desenvolver 
novas competências profissionais, nomeadamente, a criatividade, a gestão da complexidade e 
da incerteza, o pensamento crítico e complexo. Pensamos que é neste caminho que o perfil dos 
professores de LH se continuará a configurar.  
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