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Resumo

Com este artigo pretende-se contribuir para o conhecimento da população de pro-
fessores-leitores de língua e cultura portuguesas em universidades estrangeiras,
protagonistas por excelência da política cultural e linguística externa do Estado
português. É uma população flutuante com funções diversificadas como o ensino,
a investigação ou a organização de actividades culturais. Assim, “ser leitor” é ge-
ralmente um momento na trajectória pessoal e profissional destes indivíduos, o que
pressupõe itinerância laboral, tanto quanto geográfica. Tentaremos mostrar como
esta itinerância e as funções de mediação cultural assumidas pelos leitores se tor-
nam elementos relevantes para a modelação das suas trajectórias profissionais.
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Abstract

With this paper we intend to contribute to the knowledge about the teachers-
lecturers of Portuguese language and culture in foreign universities, protagonists
of Portuguese cultural and language policy abroad. These teachers constitute a
fluctuating professional group with dissimilar functions, like teaching, research and
organisation of cultural events. Therefore “being a lecturer” is, in general, a moment
in the professional and personal trajectories of these individuals. This moment’s
most distinctive characteristics are the work itinerancy and the geographic
itinerancy. We will attempt to demonstrate how this itinerancy and the cultural
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1. Introdução

Em paralelo com as lógicas de dominação económica e cultural que impe-
ram no contexto internacional, uma outra lógica de dominação menos analisada
mas igualmente decisiva se revela: a dominação linguística. Entre as línguas
decorre uma competição internacional, associada ao prestígio e à utilidade que
lhes são atribuídos, e que tem importantes reflexos na vida dos países e das socie-
dades e na forma como estes se posicionam na esfera da competição económica
e cultural.

Trabalhadas eminentemente por linguistas, estas questões têm tido uma
relevância mínima nas outras ciências sociais, nomeadamente na sociologia.

Esta investigação pretende ser um contributo para a compreensão da forma
como um país concreto – Portugal – desenvolve políticas concretas de difusão e
implantação internacional da língua portuguesa, provavelmente o seu mais rele-
vante património.

A história da difusão universitária da língua portuguesa no estrangeiro aju-
da a compreender a importância que assume entre nós a internacionalização da
língua enquanto política de afirmação cultural. O português é uma língua do
mundo, mas a sua condição de língua a difundir é particularmente complexa
num contexto de clara dominação da língua inglesa entendida como língua fran-
ca1.

Foi já na distante década de 20 do passado século que se iniciou esta polí-
tica de internacionalização da língua portuguesa, com os primeiros leitorados
criados em França, Alemanha, Reino Unido e Itália. Progressivamente, este nú-
cleo inicial foi dando lugar a novos pólos de ensino do português, o que muito
distingue o panorama de então do actual. Neste artigo procuramos dar conta da
importância que tem o fenómeno da internacionalização da língua e da cultura
portuguesas; assim como das expectativas que a população flutuante de profes-
sores de língua e cultura que integra esta rede tem no confronto com a sua acti-
vidade. Haverá ainda lugar a identificar as suas perspectivas face ao desempenho
de um papel de representação linguístico-cultural num contexto internacional.

mediation functions assumed by these lecturers are relevant to form their subsequent
trajectories.

Key-words: Cultural mediation, itinerancy, professional trajectories.
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2. Um debate actual sobre o pluralismo cultural e linguístico

No debate actual sobre os efeitos da globalização muito se tem argumenta-
do acerca dos princípios a estabelecer no plano do pluralismo cultural e linguístico.
É que, não obstante o crescimento do inglês como língua franca por excelência,
assistimos a lutas entre Estados nacionais e comunidades linguísticas pela divul-
gação das suas línguas e culturas. A globalização, a regionalização e a localiza-
ção são processos que acontecem em simultâneo, com uma tendência para o
alargamento do multilinguismo e do poliglotismo. (Casadevall e Requena, 2005:
137)

Daí que fazer estimativas sobre o número de falantes de uma língua não é
fácil ou consensual. No caso da língua portuguesa as estimativas são numerosas
e os seus valores variáveis. Uma fonte estatística muito utilizada no que diz res-
peito às línguas de todo o mundo é a Ethnologue que, na sua última versão (2005)
indica 177,457,180 como o número de falantes de português em todo o mundo
(como língua primeira e segunda), sendo assim a sexta língua mais falada no
mundo a seguir ao mandarim, ao inglês, ao espanhol, ao árabe e ao hindi (Gordon
2005, cf. Figura 1).

Figura 1 – As 10 Línguas mais faladas no mundo (em milhões)

Reportando-se apenas aos falantes nativos Vítor Aguiar e Silva, com base
numa estatística de 1999, afirma que:

Tendo em conta a exiguidade geográfica de Portugal e a relativa escassez dos
seus recursos geográficos, aquele número de 170 milhões de falantes, perten-

Fonte: SIL International (Gordon 2005)
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centes fundamentalmente à Europa, à América do Sul e à África, mas com
algumas manchas relevantes, sobretudo em termos histórico-culturais, na Ásia,
na Oceânia e na América do Norte, é muito significativo. (Moreira 2005, p.
25)

Ora, é precisamente face a esta situação, e na tentativa de garantir a presen-
ça do ensino da língua e da cultura nos lugares onde é falado o português, no-
meadamente os Países de Língua Oficial Portuguesa, que se vem desenvolvendo
uma linha de actuação do Instituto Camões em complemento da oferta de lín-
gua portuguesa como língua estrangeira. A rede de docência de língua e cultura
portuguesa no estrangeiro, gerida pelo Instituto Camões, tal como os Centros de
Língua Portuguesa e os Centros Culturais espalhados pelo mundo, surge como
instrumento multidireccionado de divulgação da língua portuguesa e das cultu-
ras a ela associadas.

3. Os leitorados de língua e cultura portuguesa, que denominador comum?

Daqui decorre que os professores financiados pelo Instituto Camões cons-
tituem uma parte considerável dos recursos humanos empregues para trabalhar
nestas representações de Portugal. Estes acabam por se revelar multifuncionais,
visto assumirem diversos tipos de funções consoante as características do local
onde são colocados. Para além da multifuncionalidade, esta presença portuguesa
em instituições universitárias estrangeiras é também caracterizada pela contínua
substituição e deslocação dos recursos humanos, o que leva a que o leitor tenha
que desenvolver uma estratégia de actuação adaptativa e multicentrada, que, por
definição, estimula o seu papel como mediador cultural.

A população de leitores de língua e cultura portuguesa é pois um grupo
específico e heterogéneo no interior do grupo dos profissionais do ensino. O que
parece ser-lhes comum é um certo sentido de itinerância que dão aos seus per-
cursos individuais e a aceitação de um papel algo difuso de mediadores culturais,
que passam a ser parte integrante das suas vidas enquanto leitores de língua e
cultura portuguesas no estrangeiro. Indaguemos, pois, o tipo de predisposições
que tinham estes indivíduos para se empenharem nesta missão e de que forma
esta última se repercutiu na orientação das suas trajectórias posteriores. Come-
çando por discutir as noções de trajectória, itinerância – aqui utilizada no senti-
do de movimento ao longo de um percurso – e mediação cultural e retomando a
noção de Pierre Bourdieu, que entende que uma trajectória consiste na série de
posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou grupo de agentes)
num espaço, ele próprio em devir constante e submetido a transformações. As-
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sim, os acontecimentos biográficos definem-se como posicionamentos e
reposicionamentos no espaço social, ou seja, nos diferentes estados sucessivos da
estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital que estão em jogo no campo
em questão (Bourdieu, 1986). No caso dos leitores, as posições sucessivamente
ocupadas no campo profissional diferenciam-se não somente pelo estatuto socio-
económico como pelo capital de mobilidade que conferem ao agente.

Pelas características que assume o desempenho do papel de leitor, a itinerância
é um dos efeitos principais nas suas trajectórias. Falamos de itinerância numa dupla
dimensão: geográfica e laboral. A ‘itinerância geográfica’ tem óbvias implicações nas
trajectórias de vida dos leitores, podendo resultar em apenas uma única deslocação,
ou em várias – dependendo do número de missões e dos locais onde estas são levadas
a cabo. Já a ‘itinerância laboral’ prende-se com as funções que podem ser assumidas
pelos leitores, em conjunto com as funções lectivas, e que variam consoante os con-
textos de desempenho da actividade. Por exemplo, nos PALOP os leitores são sobre-
tudo formadores de professores de língua portuguesa, enquanto que em cidades onde
exista um Centro de Língua ou um Centro Cultural, como é o caso respectivamente
das cidades de Hamburgo ou Paris, as suas actividades podem ter mais a ver com a
organização de eventos de divulgação cultural e linguística.

As funções dos leitores não se limitam ao ensino da língua portuguesa em
instituições universitárias. Como podemos ler na Lei Orgânica do Instituto
Camões, estes devem ter, “para além das funções docentes, funções de difusão e
promoção cultural em coordenação com os Centros Culturais e as representa-
ções diplomáticas” (Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de Julho). Este
diploma veio consagrar legalmente uma prática há muito assumida por grande
número de leitores, facto que torna ainda mais premente observar como a têm
vindo a exercer e de que forma a incorporam nas suas vivências quotidianas.

Há pois dois planos complementares em que temos de situar o papel dos
leitores. Em primeiro lugar, a actividade docente é sempre uma mediação que
envolve domínios de conhecimentos a transmitir, e nessa medida, o professor-
-leitor de língua estrangeira é um mediador cultural transmissor de especificidades
culturais, inscritas no meio de comunicação que exercita: a língua (Moniz, 2002:
30-51). Em segundo lugar, o professor-leitor de língua e cultura vê o peso das
suas funções de mediação cultural exponencialmente aumentado, dada a sua
condição de autóctone de uma das sociedades da língua estudada.

4. Apresentação do universo empírico

Como já foi referido, a história dos leitorados portugueses remonta aos anos
20 do século passado, tendo o primeiro leitor sido enviado para Rennes, França,
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em 19212. Mas o primeiro enquadramento institucional dos leitorados só foi criado
em 1929 através da Junta de Educação Nacional. Em 1936, passou a chamar-se
Instituto para a Alta Cultura, ao qual “(…) compete promover o aumento do
património espiritual da Nação e a expansão da cultura portuguesa, como mais
elevada expressão da finalidade educativa do Estado” (Decreto-Lei n.º 26 611/
/36).

Apesar de, no que diz respeito à evolução do número e localização de
leitorados, as fontes não serem totalmente concordantes, a sua consulta torna claro
que, nas primeiras décadas e com este enquadramento institucional, o número
dos leitorados aumentou, centrando-se a sua distribuição geográfica sobretudo
em países do espaço europeu, como a Espanha e a Alemanha (Cristóvão 1988,
1989 e 1990; Esteves 2002, Guedes 1992 e 1998, ICA 1994).

Em 1952, o Decreto-Lei n.º 38.680 transforma o Instituto para a Alta Cul-
tura em Instituto de Alta Cultura, dotando-o de uma estrutura própria, justifi-
cando-se esta medida da seguinte forma: “Tomou, todavia, tal desenvolvimento
este organismo do Estado, e assumiu proporções tão vastas que necessário se torna
rever o plano das suas actividades, regular o aproveitamento das técnicas adqui-
ridas e organizar convenientemente o quadro do seu pessoal.” (Decreto-Lei n.º
38.680). José Manuel Esteves refere que, não obstante a criação de leitorados não
ter sido contínua, por exemplo ao longo da Segunda Guerra Mundial, em 1970
funcionavam cerca de 65 leitorados espalhados por todo o mundo, mas ainda
muito concentrados na Europa (Esteves 2002). A figura 2, construída a partir de
dados do “Anuário ICALP 1984-87” (Cristóvão 1988), mostra-nos justamente o
número e distribuição de leitorados em 1970.

A partir de 1975, na sequência da instauração do regime democrático em
Portugal, desenvolveram-se relações diplomáticas com países de outras áreas
geográficas e políticas, expandindo-se o ensino de língua e cultura portuguesas
no ensino superior pelo Leste Europeu, África e Ásia, chegando-se à década de
90 com cerca de 160 leitorados (Esteves 2002: 99).

Segundo Marques Guedes, o verdadeiro momento de ruptura, no que
concerne aos leitorados de português espalhados pelo mundo, deu-se em 1976,
quando o Instituto de Alta Cultura se viu subdividido em duas instituições sepa-
radas, autónomas e completamente independentes uma da outra: o Instituto
Nacional de Investigação Científica (INIC) e o Instituto de Cultura Portuguesa
(ICAP) (Guedes, 1999: 236).

Em 1979, o ICAP ficou afecto à Secretaria de Estado da Cultura e em 1980
o seu substituto, o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) (DL 7/
/79), foi devolvido à procedência (Ministério da Educação). No diploma da cria-
ção do Instituto Camões (ICA), que substituiu o ICALP a partir de 1992, encon-
tra-se expressa a finalidade “de protagonizar uma resposta integrada e moderna
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aos imperativos da defesa da língua e valorização da cultura portuguesas”3 (DL
135/92). A integração, em 1994, do ICA no Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, da tutela do qual depende hoje (Decreto-Lei n.º 48/94), constituiu a consa-
gração da acção cultural como parte integrante e inequívoca da política externa
do Estado e designa o ICA como instrumento privilegiado dessa política.

Figura 2- Leitorados ICALP em 1970, em números absolutos, por país

Fonte: Anuário ICALP 1984-87

A figura 3 ilustra o crescente número de instituições de ensino estrangeiras
apoiadas pelo Estado Português, a que nos temos vindo a referir, e mostra um
primeiro pico no final dos anos 80, que supomos dever-se, entre outros factores,
à criação de postos nos recém criados Países de Língua Oficial Portuguesa; pela
primeira vez, o número de instituições apoiadas ultrapassa a centena. A partir do
início da década de 90, os vários presidentes do Instituto Camões procuraram
racionalizar a rede, face a um crescimento que se tornou necessário avaliar. Ape-
sar de seguirem diferentes orientações, constata-se que essa política de reorgani-
zação é apoiada por uma evolução positiva dos meios financeiros atribuídos ao
ICALP/ICA entre 1986 e 19964 (Santos, 1998: 375), ainda assim insuficientes,
pois a implementação de Centros Culturais em diversos países, que ocorre a partir
de 1993, representa “um acréscimo de necessidades financeiras que os meios
disponibilizados não acompanham.” (Santos, 1998: 375). A subida significativa
que observamos entre 2005 e 2006 explica-se em grande parte através da presen-
ça portuguesa em 6 novos países (Eslovénia, Etiópia, Grécia, Moldávia, Nigéria
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e Uruguai) e do reforço desta presença em países como os Estados Unidos (8
novas instituições), Espanha (8), Itália (4) e França (3).

Figura 3 - Evolução do número de Leitorados, Cátedras e Universidades Apoiadas desde 1950
até 2006 em números absolutos

Fontes: 1950-1987 – Cristóvão 1989; 1988 - Cristóvão 1988; 1989 –Cristóvão 1990;
1992 – Guedes 1992; 1994 - “ICA Síntese de actividades 1994”; 2004; 2005;
2006 – www.instituto-camoes.pt

Na figura 4, podemos ver que a tendência para recentrar a localização dos
leitorados de português no mundo, relevante a partir de 1975, afinal não alterou
profundamente a tendência anterior. A presença de leitorados de língua portu-
guesa continua mais forte na Europa (sobretudo nos países por onde a rede co-
meçou a formar-se: França, Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha) do que
nos outros continentes. Esta distribuição geográfica é indicadora de uma política
linguística e cultural tradicionalmente virada para a Europa, visando a afirma-
ção da língua no contexto onde ela é minoritária. Mas há que ter em conta que
enquanto que na Europa o apoio a uma instituição significa, geralmente, apenas
um professor, em algumas das instituições dos PALOP as equipas docentes se
organizam na lógica do apoio à Língua Oficial Portuguesa e integram mais do
que um professor cuja contratação é apoiada pelo Instituto Camões. Como é o
caso, por exemplo, do Instituto Superior de Educação da Praia (Cabo Verde) onde
há 1 formador e 4 docentes pertencentes à rede de docência ICA, ou da Univer-
sidade Pedagógica – Pólo da Beira (Moçambique) onde estão 1 formador, 5
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monitores, 6 bolseiros Fernão Mendes Pinto e ainda 7 professores ligados ao
Programa Formação Contínua de Professores do Ensino Secundário. Parte destes
professores são contratados localmente.

Figura 4 – Rede de docência do ICA em 2006/2007 por continentes

Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado a 18/12/2006

Legatário de uma longa tradição de divulgação e defesa da língua e da(s)
cultura(s) a ela associada(s), o ICA tem vindo a diversificar o modelo de acção
que herdou, nomeadamente no que diz respeito às formas de apoiar a
internacionalização do ensino da língua portuguesa. Assim, os leitorados deixa-
ram de ser as únicas componentes daquilo que se convencionou designar Rede
de Docência, que congrega ainda cátedras, universidades apoiadas (com profes-
sores ou apoios de outro tipo), aulas de língua portuguesa em instituições de
natureza não universitária, tais como alguns Centros Culturais ICA, o Parlamento
de Timor Lorosae, ou ainda os projectos de ensino de língua a professores no
activo nos PALOP. Um dos efeitos desta diversificação do modelo é a variedade
de proveniências, situações laborais e estatutos dos professores que integram esta
rede. Hoje em dia, nem todos os professores que integram a rede se deslocam de
Portugal e a sua contratação, pagamento e acompanhamento pedagógico já não
são da exclusiva responsabilidade do ICA. Para além disso, os estatutos dos pro-
fessores que colaboram com a instituição vão desde o bolseiro ao catedrático,
passando pelo leitor, o assistente, o formador ou o docente universitário.

A vantagem de alargar o âmbito de intervenção dos leitorados e dos outros
contextos de ensino da língua portuguesa no estrangeiro, torna, no entanto, mais
complexa a análise das dinâmicas associadas à rede de leitores. Quem são afinal
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os leitores do título? Assim, tendo em conta os objectivos iniciais desta investiga-
ção, que se prendem com a compreensão das trajectórias e experiências profissio-
nais e pessoais de professores portugueses em universidades estrangeiras,
decidimos restringir esta investigação sobre os leitores aos professores que, inde-
pendentemente da sua designação institucional, são originários de Portugal, se
deslocaram para outros países e integraram esta rede de docência.

5. Trajectórias profissionais dos leitores de língua e cultura portuguesa

Partindo da análise de conteúdo de 30 entrevistas semi-directivas realizadas
a antigos leitores, decidimos analisar as trajectórias profissionais desde logo a partir
da dimensão formação. Formação académica mas também outras formações que
contribuam para o exercício das funções de leitor. Os leitores entrevistados são,
na sua maioria, indivíduos licenciados na área das línguas (românicas, germânicas,
línguas e literaturas modernas, estudos portugueses, estudos clássicos). Notamos
ainda que existe nesta população uma tendência para a continuação de estudos
e especialização académica. Raros são os entrevistados que não continuaram a
formação para além da licenciatura antes, durante ou após a sua missão, ou
missões, sendo as duas últimas mais frequentes.

No que diz respeito a outras formações, consideradas relevantes pelos pró-
prios para o exercício da função de leitor nas suas diversas vertentes, sabemos
que desde 1986, o ICALP, e posteriormente o ICA, têm vindo a organizar quase
anualmente cursos de preparação – obrigatórios – para os futuros leitores. Mais
recentemente diversas instituições universitárias criaram formações graduadas ou
pós-graduadas na área do português língua estrangeira e da cultura portuguesa,
permitindo um investimento em formação que facilita a entrada ou a perma-
nência no campo profissional dos leitorados. No entanto, pelo que pudemos afe-
rir, é ainda reduzido o número de leitores que possui este tipo de formação.

Alguns leitores referem ainda outras formações, frequentadas ao longo da
vida, que se revelaram úteis para a sua missão pedagógica e cultural. Podemos
referir como exemplo, uma leitora que considerou a sua formação na área do
teatro fundamental para a realização de um bom trabalho pedagógico, como se
pode ler no excerto que se segue:

Também fiz o conservatório. E agora vou-lhe dizer que para mim é muito
importante dizer que fiz o Conservatório Nacional de Teatro, porque a expe-
riência que tenho tido como professora de português para estrangeiros, tudo o
que aprendi no Conservatório, que é muito menos, digamos, teórico que a
Universidade, ensinou-me, por exemplo, como dar português numa aula […].
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Eu ponho as pessoas a mexer-se, porque um corpo parado não aprende, que
é outra coisa que nós também temos de aprender. Para aprender uma língua,
aprende-se muito melhor em movimento, portanto eu punha-os sempre a
dramatizar situações e eles adoravam. (Entrevista 1, antiga leitora em Angola,
França e Austrália)

Este excerto é ilustrativo da importância da componente de mediação cul-
tural inscrita no trabalho de ensino da língua, que se reflecte quer nos conteúdos
transmitidos, quer nos métodos utilizados.

Se a formação constitui o primeiro passo – decisivo – de construção de uma
trajectória profissional, os postos de trabalho efectivamente ocupados e as experiên-
cias profissionais acumuladas são os seus elementos-chave. Assim, não podemos
pretender caracterizar as trajectórias dos leitores em termos de ‘itinerância laboral’
sem fazer referência quer às experiências profissionais anteriores à missão – ou
missões – de leitorado, quer ao tipo de actividades desenvolvidas durante a mis-
são, quer ainda às que lhe sucederam. No que respeita às experiências anterio-
res, a diversidade encontrada é menor do que esperado, sendo o ensino de línguas,
nos níveis básico, secundário e menos frequentemente superior, indiscutivelmente
a actividade mais exercida. Alguns dos leitores contactados tiveram também como
actividade profissional – por vezes secundária ou complementar – o ensino da
língua portuguesa a estrangeiros, o exercício de funções de apoio ao ensino ou a
organização de eventos culturais, como podemos ler no excerto abaixo:

Eu passei um ano, o único ano que eu não estive a dar aulas, na Direcção
Geral de Educação de Adultos, na altura eu tinha por missão dar apoio às
bibliotecas de todo o distrito e fazer um trabalho também na área da cultura
tradicional e sobretudo do audiovisual. Eu sempre estive muito ligado ao
audiovisual. […] eu tinha sido director de um festival de cinema […] era um
festival de cinema dos países de língua portuguesa, antes disso tinha todo um
historial na área da animação cultural, ligado à expressão dramática. (Entre-
vista 2, antigo leitor em França)

Em casos deste tipo, a ligação à área cultural e à mediação é anterior à mis-
são de leitorado, o que pode indicar uma predisposição do professor para as fun-
ções que virá mais tarde a desempenhar enquanto leitor. Assim, a ‘itinerância
laboral’ é, para alguns destes professores, uma realidade mesmo antes de faze-
rem parte da rede de docência do Instituto Camões, mas para outros, as activida-
des que levam a cabo enquanto leitores são uma possibilidade de realizar aquilo
que não lhes é possível enquanto professores do ensino básico ou secundário em
Portugal, como nos afirmou um dos nossos entrevistados:
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Eu tinha uma grande necessidade de conhecer outras coisas, de conhecer outras
experiências e eu sempre tive uma grande vontade de conhecer […] de querer
conhecer coisas e culturas e ao mesmo tempo de mudar, porque o ensino, a
vida do ensino, no sistema de ensino, […] no segundo ciclo é muito rotineira
e uma pessoa que queira mudar precisa mesmo de ir apanhar ar para outro
lado e isso é muito importante. (Entrevista 2, antigo leitor em França)

Para além do mais, a experiência de leitorado permite também leccionar ao
nível do ensino superior, o que pode ser visto como a ascensão a um estatuto
profissional e social mais valorizado. Apesar de nenhum dos entrevistados se referir
directamente a esta mobilidade ascendente, alguns referem como motivação para
concorrem aos leitorados a possibilidade de leccionar numa universidade.

Institucionalmente definida de forma bastante vaga5, a situação laboral do
leitor depende, entre outros factores, da instituição em que se encontra colocado.
Tendo em conta que estes professores se encontram inseridos em instituições e
sistemas de ensino muito diferentes entre si, é natural que exista uma grande
diferença nas funções que desempenham. O ensino – da língua, literatura, his-
tória ou cultura de Portugal ou dos outros países de língua portuguesa – é a ac-
tividade comum a todos os leitores, mas muitos têm também a seu cargo a
organização de actividades de divulgação da língua e da cultura (organização de
seminários e conferências, ciclos de cinema, programas de rádio, semanas cultu-
rais, etc.) seja no espaço universitário, seja com as comunidades locais. Encon-
tramos nos excertos aqui reproduzidos, o relato de algumas dessas actividades:

Fiz todos os anos um ciclo de cinema, em vídeo, consegui levar alguns filmes
mesmo em cinema, em suporte película com a colaboração do Instituto Por-
tuguês de Cinema, na altura, hoje tem outro nome. E fiz ciclos de cinema
também na Casa de Portugal, além disso […] criámos um clube de língua
portuguesa, fora dos cursos, onde tínhamos sessões periódicas, todas as sema-
nas havia uma conversa com eles sobre um tema cultural.” (Entrevista 2, an-
tigo leitor em França)

Em todos os países por onde passei sempre fiz rádio. Gosto imenso e como
tinha feito o conservatório… Então em Adelaide fazia todos os sábados. […].
Sobre literatura, dizia poemas, música portuguesa, sei lá. Eu acho que o lei-
tor deve fazer tudo isto, o leitor não fica na sala de aula a dar aulas, para mim
não. […] todas as actividades dão muito trabalho, e então fazer rádio todos os
sábados, preparar as emissões, digo-lhe que foi assim […]. (Entrevista 1, an-
tiga leitora em Angola, França e Austrália)
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É interessante notar que nem todos os antigos leitores entrevistados se de-
dicaram a este tipo de actividades, o que se prende com as situações vividas em
cada universidade mas também com a disposição e interesse do professor. O dis-
curso dos representantes do Instituto – sobretudo durante os cursos de leitores –
é por vezes apontado como o detonador do interesse pela divulgação cultural,
outras vezes como um incentivo adicional. Notamos que o discurso produzido e
divulgado pela instituição em relação ao papel do leitor e à importância da sua
missão é interiorizado pelos professores, fornecendo-lhes uma base para o traba-
lho a efectuar durante a missão:

Mas à partida, e na formação de leitores, no curso que tivemos em Lisboa isso
tornou-se evidente, o leitor tinha uma competência e uma responsabilidade
outra para além da simples docência. Era uma espécie de embaixador, era
alguém que interpretava a língua, a cultura, um certo modo de ser português,
uma certa política, digamos assim, portuguesa, da língua portuguesa no mun-
do. Competia ao leitor encontrar estratégias, dinâmicas, de levar o português,
de levar a língua portuguesa, a realidade portuguesa o mais longe possível
nesses contextos. E essa, e esse tipo de consciência, de competência e de res-
ponsabilidade tornou-se cada vez mais evidente. (Entrevista 3, antigo leitor
em França)

É certo que alguns dos leitores contactados não têm este tipo de discurso,
nem mostram particular interesse pelas actividades de mediação cultural, mas
outros consideram-se uma espécie de veículo cultural, cuja presença permite aos
alunos aceder à cultura portuguesa de forma privilegiada.

Um bom leitor é uma pessoa que tem essa cultura, mas que intervém, que
mexe, que cria uma grande empatia com os aprendentes da língua e da cultu-
ra portuguesas no meio em que está inserido e que extravasa para fora desse
meio, que não fica preso ao seu departamento, ao seu, ou o que quer que seja,
mas que extravasa, que, como se dizia na altura, passa a ser um embaixador
da língua e da cultura portuguesas no espaço, de maneira a poder colaborar
com outras entidades que trabalham. (Entrevista 2, antigo leitor em França)

E assumem mesmo, em alguns casos, a mediação cultural como uma mis-
são.

Continuo a achar que o trabalho de leitor, por natureza abre perspectivas
absolutamente fantásticas como experiência social, humana, intelectual, mo-
ral, Um leitor é, tem qualquer coisa de missionário no sentido que lhe daria
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um Vieira no século XVII. É alguém que serve, dá, que se abre aos outros,
que procura alterar coisas. Alguém que está no mundo para tentar fazer algu-
ma coisa de bom. (Entrevista 3, antigo leitor em França)

Na visão destes leitores, ser um bom leitor não é ser um mero transmissor
de conhecimento técnico acerca da língua, mas um agente cultural, transmissor
de Conhecimento e de Cultura.

Porque na realidade, se nós queremos desempenhar a nossa missão como deve
de ser, nós temos de ser, nós temos que ser um agente cultural. (Entrevista 4,
antiga leitora em Itália, Espanha e Suíça)

A função do leitor deveria ser a função de um adido cultural, devia ser além,
ou de um ajudante de um adido cultural. De um colaborador do adido cultu-
ral. Porque o leitor de português na universidade tem duas funções: tem a
função de investigador, deve ser um investigador e normalmente junta essas
duas funções. Normalmente escolhe ser leitor quem está a fazer um dou-
toramento ou um mestrado numa determinada área em que o leitorado o pode
ajudar. Além de que ensinar numa universidade não é o mesmo do que ensi-
nar no ensino secundário, e o próprio contacto com os estudantes exige do
professor um nível cultural e um nível de aperfeiçoamento que não o pode
deixar ficar quieto. O leitor tem de ter exigência de ordem cultural e tem que
ter um crescimento intelectual, não pode permanecer tal como vai. Tem que
procurar actualizar-se sempre sobre o que se passa em Portugal ao mesmo
tempo que está dentro do contexto em que trabalha. […] portanto eu consi-
dero-me uma descobridora de talentos e uma animadora cultural, é aquilo
que o ser leitora me tornou. Acima de tudo uma animadora cultural. (Entre-
vista 5, antiga leitora em Itália, Zimbabué e Moçambique)

É pois na função de mediadores culturais que muitos leitores se sentem
valorizados enquanto profissionais, é essa a função que eleva o leitorado acima
do “ganha-pão” quotidiano. A organização de actividades de cariz cultural per-
mite-lhes ainda diversificar e desrotinizar a sua vida profissional.

Ao reconstituírem as suas trajectórias pessoais, os leitores entrevistados, in-
variavelmente, são levados a reflectir acerca do papel da ‘itinerância geográfica’
nas suas vidas, dos aspectos positivos e negativos. A necessidade de viver no es-
trangeiro é apontada por alguns leitores como factor de instabilidade para a vida
afectiva, pois deixam as famílias em Portugal; económica, pois muitos têm de
manter duas casas e fazer inúmeras viagens; e ainda profissional, acontecendo
que alguns dos entrevistados apontam a não permanência nos postos de traba-
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lho como factor negativo para a realização de um bom trabalho no leitorado em
que se encontram. Mas por outro lado a itinerância é também apontada como
motivação para o investimento na experiência de leitorado, pois permite conhe-
cer países, pessoas, modos de vida e formas de trabalhar diferentes, permitindo,
no fundo, uma maior realização pessoal.

Olhe [decidi ser leitora] por uma questão de aperfeiçoamento, porque deseja-
va conhecer, viver noutros ambientes, gostava da França. Mas foi muito bom,
gostei muito. Eh... porque há sempre o desejo de ir mais longe, de aperfei-
çoar, de conhecer novos horizontes. Portugal, estávamos nos anos... Concorri
nos anos 70. Já era professora efectiva, já tinha a minha carreira mais ou me-
nos começada, portanto, aprendi mais, a fazer mais coisas. Mas era sobretudo
a ideia de ir aprender mais, conhecer novos horizontes, ver novas coisas. (En-
trevista 6, antiga leitora em França)

Neste ponto cruzam-se a ‘itinerância laboral’ e a ‘itinerância geográfica’,
como sendo características das trajectórias dos leitores pelo menos no momento
das suas vidas em que partem para um leitorado. Foi-nos possível, a partir da
análise das entrevistas realizadas, construir uma tipologia em que, conjugando a
intensidade dos investimentos pessoais nestes dois tipos de itinerância, chegá-
mos a três trajectórias-tipo que designámos saída, transição e digressão.

Ilustramos a primeira trajectória-tipo, de saída, que pode ser equiparada ao
brain drain, ou fuga de cérebros (Peixoto, 1999), recorrendo ao exemplo dos pro-
fessores que, após uma experiência de leitorado, continuam as suas carreiras no
estrangeiro, por vezes na universidade onde foram leitores. Neste percurso há
uma dominação da itinerância geográfica que se concretiza com a instalação do
leitor no país para onde se deslocou, este é o caso de uma das leitoras que entre-
vistámos:

E entretanto como achava que ainda não tinha aprendido o suficiente, pro-
núncia e etc. Concorri a um leitorado […] estive até 1979, e em 1979 fiquei
leitora da Universidade […] Sou docente. Aqui a minha designação é leitora
de português no grupo de docentes. Mas isso não interessa, não é, pertenço ao
quadro. (Entrevista 7, antiga leitora na Alemanha)

Esta leitora distingue a sua experiência enquanto leitora por Portugal, da
sua experiência posterior como docente do quadro da universidade pois o estatu-
to que possuía nestas duas situações era muito diferente. Considera que enquanto
leitora não lhe era permitido fazer o trabalho de defesa e divulgação da língua
que passou a fazer depois de integrar o quadro da instituição.
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Eu fui leitora dez anos. […] era a única que ensinava português. E eu não
podia fazer nada, portanto, eu estava tão vinculada a Portugal e tão pouco vin-
culada à Universidade […], que eu era uma estranha. […] Quando eu passei
para o corpo docente e comecei a ver como as coisas funcionavam, a primeira
coisa que eu fiz foi levar as pessoas e foi pensar: “Meu Deus, o italiano tem
tanta gente, o espanhol tem tanta gente! Porque é que não havemos de ter
mais horas para o português?” E comecei a lutar. (Entrevista 7, antiga leitora
na Alemanha)

Um outro tipo de trajectória identificada é a de transição, quando após uma
ou mais experiências de leitorado, o professor regressa a Portugal e passa a ter
uma ocupação diferente da que tinha anteriormente, o mais comum é a passa-
gem do ensino básico ou secundário para o superior. Em muitos destes casos é a
experiência de leitorado que permite ao professor obter os contactos, os conheci-
mentos e a experiência que lhe abrem as portas das universidades portuguesas.
Há uma itinerância profissional que permite uma mudança face à actividade
anterior à experiência de leitorado. Como refere um outro leitor que passou, em
Portugal, a conciliar actividades culturais com aulas no ensino secundário e tam-
bém no ensino superior:

O leitorado foi muito benéfico. […] Eu mal cheguei, integrei naturalmente o
quadro da escola a que pertencia e integrei também uma série de experiências
de cidadania e de animação cultural e teatral na cidade. Talvez isso me tenha
também facilitado o convite para ser professor na Universidade, onde conti-
nuo na Licenciatura em Comunicação Social, justamente numa cadeira cha-
mada técnicas de expressão. (Entrevista 3, antigo leitor em França)

Por fim, encontrámos trajectórias de digressão, caracterizadas pelo facto de,
após a experiência de leitorado, os professores regressarem aos seus postos de
origem fazendo recurso, ou não, das mais-valias adquiridas com a sua experiên-
cia de leitores no estrangeiro. Recorremos aqui a dois casos:

Eu sou professora de uma escola, portanto, sou licenciada em germânicas, fiz
o mestrado em Cultura Portuguesa […] logo quando voltei de Itália fui des-
tacada duas vezes no Ministério da Educação. Neste momento estou outra vez
professora na escola. (Entrevista 8, antiga leitora em Itália)

É entre estes antigos leitores que detectamos sentimentos de frustração pro-
fissional. Em alguns casos, os indivíduos com trajectórias deste tipo referiram
que consideram que as suas capacidades e experiência profissional são sub-utili-
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zadas nas escolas básicas e secundárias, como refere uma leitora no excerto abai-
xo:

Por exemplo, eu estive em 4 leitorados, tenho uma experiência imensa nesse
nível. Vou dizer-lhe uma coisa, eu tenho a certeza, eu sei que em cada um dos
sítios em que estive fiz melhor do que no anterior. E portanto, de repente,
uma pessoa vem e todo este capital de conhecimentos, de relacionamento, de
tudo o que fez não serve para nada, não é utilizado, e portanto a pessoa fica
assim. (Entrevista 4, antiga leitora em Itália, Espanha e Suíça )

7. Perspectivas para o futuro dos leitorados de português no estrangeiro

Após um longo período em que a internacionalização do ensino da língua
e cultura portuguesa no estrangeiro se fazia quase exclusivamente através da
presença de professores nas universidades, assistimos nos últimos anos a uma
maior utilização dos recursos on-line e do ensino à distância, assim como a uma
aposta, pela instituição da tutela, no apoio à contratação local de professores, mas
também ao reconhecimento institucional da componente cultural das missões
de leitorado. Parece pois previsível que uma menor necessidade de deslocação de
recursos humanos não obste a que os leitores e a sua acção pedagógica e cultural
continuem a ser elementos importantes da política cultural e linguística de Por-
tugal no estrangeiro, pela sua multifuncionalidade e capacidade de adaptação a
novos contextos de trabalho e de intervenção.

A tipologia simples que começámos a construir, referente aos antigos leito-
res que se deslocaram de Portugal permite-nos classificar os entrevistados e ter
uma percepção mais clara da forma como viveram esta experiência, e dos diver-
sos efeitos que pode ter nas suas trajectórias. Tal ponto de partida será funda-
mental para compreender as trajectórias de leitores actualmente em funções, assim
como as formas de reorganização desta relevante actividade de mediação cultu-
ral.

Notas

1 Sobre esta questão, ver trabalhos de Philippe Van Parijs, nomeadamente: VAN PARIJS, Philippe
(2004), «L’anglais lingua franca de l’Union européenne: impératif de solidarité, source d’injustice,
facteur de déclin?», Economie publique 15, pp. 13-32.

2 O primeiro leitor em missão em Rennes, Sezinando Raimundo Chagas Franco, regressou a Portu-
gal devido à II Guerra Mundial tendo o leitorado apenas sido reaberto em 1952 (Arquivo Histórico
ICA).
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3 Convém lembrar que por esta altura, foi atribuída ao ICA a tutela do Ensino básico e secundário
no estrangeiro, que lhe foi posteriormente retirada.

4 1108 e 1783 milhões de escudos, respectivamente, a preços constantes 1985.
5 Cf. Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de Julho.
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