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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

PORTUGUÊS NO MUNDO 5 ECTS 

PORTUGUESE IN THE WORLD 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas / 1.º Semestre / 2020-2021 

Undergraduate Degree in -Applied Foreign Languages / 1st Semester / 2020-2021 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Adriana Alves de Paula Martins 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Neste curso, discutir-se-á a relevância da língua portuguesa como fator de coesão no 

quadro da diversidade linguística e cultural no mundo de expressão portuguesa. Especial 

atenção será dada à reflexão sobre o português como língua de diásporas e ao projeto da 

Lusofonia, às suas ambiguidades e contradições. No fim do semestre, os alunos deverão 

ser capazes de: 

 discutir a importância da língua portuguesa como fator de coesão no quadro da 

diversidade linguística e cultural no mundo de expressão portuguesa; 

 investigar as origens e a evolução da língua portuguesa em função do encontro 

com o Outro; 

 examinar as variantes do português: o português europeu, o português brasileiro; 

e outras variantes;  
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 refletir sobre a língua portuguesa enquanto língua de diásporas e o seu legado 

enquanto “língua de herança”; 

 refletir sobre o projeto da Lusofonia, as suas ambiguidades e contradições; 

 discutir as políticas de internacionalização da língua portuguesa no mundo 

globalizado e o papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); 

 refletir sobre os desafios que o português como língua de negócios enfrenta no 

século XXI. 

 

This course will discuss the relevance of the Portuguese Language as a factor of cohesion within 

the framework of the linguistic and cultural diversity of the Portuguese world. Special attention 

will be given to the reflection on Portuguese as a language of diasporas and to the project of 

Lusophony, its ambiguities and contradictions. At the end of the semester students are expected 

to: 

 discuss the importance of the Portuguese language as a factor of cohesion within the 

linguistic and cultural diversity of the Portuguese speaking world; 

 investigate the origins and evolution of Portuguese language bearing in mind the 

encounter with the Other; 

 examine the varieties of Portuguese: European Portuguese, Brazilian Portuguese; other 

varieties; 

 reflect on the Portuguese language as a language of diasporas and its legacy as a 

“heritage language”; 

 reflect on the project of Lusophony, its ambiguities and contradictions; 

 discuss the policies of internationalization of the Portuguese language in a globalized 

world and the role of the Community of Portuguese Speaking Countries. 

 reflect on the challenges posed to Portuguese as a language of business in the 21st 

century.  

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

 A língua portuguesa no mundo de expressão portuguesa 

 A língua como lugar de encontro e diálogo: origens e evolução da língua 

portuguesa 

 As variantes do português: (i) o português europeu; (ii) o português brasileiro; 

(iii) outras variantes do português 

 As diásporas no mundo de expressão portuguesa: o desafio de transmissão da 

“língua de herança” e a riqueza das contaminações em função do contacto com 

outras línguas e culturas 
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 O projeto da Lusofonia: ambiguidades e contradições 

 O impacto da sociedade do conhecimento e do multilinguismo: caminhos e 

desafios para a internacionalização da língua portuguesa no século XXI    

 

 Portuguese language in the Portuguese speaking world 

 Portuguese as encounter and dialogue: origins and evolution of the Portuguese 

language 

 Varieties of Portuguese: (i) the European Portuguese; (ii) the Brazilian Portuguese; (iii) 

other varieties 

 Diasporas in the Portuguese speaking world: the challenge to transmit the “heritage 

language” and the richness of contaminations resulting from the contact with other 

languages and cultures 

 The project of Lusophony: ambiguities and contradictions 

 The impact of the knowledge society and of multilingualism: paths and challenges to 

internationalize the Portuguese language in the 21st century  

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino: Aulas teórico-práticas; visionamento de filmes; análise de textos ensaísticos, 

literários e fílmicos; discussão em grupo. 

Avaliação: 

A avaliação é contínua, em regime presencial, e tem em conta os seguintes parâmetros: 

 Assiduidade, participação de qualidade na aula, realização de trabalhos 

(individuais ou em grupo), discussão de textos de vária índole (15%); 

 Apresentação oral (25%); 

 Trabalho escrito (25%) 

 Teste (35%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: 

Theoretical-practical lessons; screening and discussion of films; analysis of a wide range of texts; 

group discussions 

Evaluation:  

Assessment is continuous and attendance is mandatory. The following criteria will be taken into 

account: 
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 Attendance, participation and completion of individual or group assignments; critical 

discussion of reading assignments (15% of the final mark); 

 Oral presentation (25% of the final mark); 

 Written work (25% of the final mark); 

 Test (35% of the final mark). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   
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 Margarido, Alfredo (2000). A Lusofonia e os Lusófonos. Novos Mitos Portugueses. 

Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.  
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possibilidades de dois conceitos hiper-identitários”. Visages d’Amérique Latine, n. 3, 
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Travessia. V.N. Famalicão: Húmus. 

 Mateus, Maria Helena Mira & Fernando Bacelar (org.) (2006). Língua Portuguesa em 
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Investigação. Lisboa: Edições Colibri.  

 Medeiros, Paula Cristina Pacheco (2006). “Lusofonia: Discursos e Representações”. O 
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do CES/FEUC/FLUC, n. 1. Disponível em 

http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n1/documentos/200611_lusofonia_discursos_rep

resentacoes.pdf. 

 Pinto, Paulo Feytor (2010). O Essencial sobre Política de Língua. Lisboa: INCM.  

 Pinto, Paulo Feytor & Melo-Pfeifer, Sílvia (coord.) (2018). Políticas linguísticas em 

português. Lisboa: Lidel.  
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 Tessyer, Paul (1993). História da Língua Portuguesa (trad. Celso Cunha). Lisboa: Sá da 

Costa. 

 Venâncio, Fernando (2019). Assim Nasceu uma Língua. Assi Nasceu Ua Lingua. Sobre as 

Origens do Português. Lisboa: Guerra & Paz. 

Nota: Outros itens bibliográficos de interesse serão transmitidos no decorrer do semestre. 

 

 


