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 1. INTRODUÇÃO 

Em paralelo com as lógicas de dominação económica e cultural que imperam 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 sociedades 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. 

O projecto “Políticas e Práticas de Internacionalização do Ensino da Língua Portuguesa: 

os leitorados de português”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

através do programa Lusitânia, parceria entre a própria Fundação, o Instituto Camões e 

o Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e Ensino Superior, surgiu na 

sequência do interesse científico de analisar as questões da língua transpostas para as 

relações entre sociedades linguística e culturalmente distintas. Este projecto permite, 

numa perspectiva de partilha interdisciplinar entre a Sociologia e a Linguística, articular 

essas questões com a análise de percursos profissionais em áreas pouco desenvolvidas 

na investigação sociológica, como é o caso das actividades dos leitores de língua e 

cultura portuguesa em universidades estrangeiras, enquanto interventores no plano da 

mediação cultural. 

Foi já na distante década de 20 do passado século que se iniciou a política de 

internacionalização da língua portuguesa, com os primeiros leitorados criados em 

França, Alemanha, Reino Unido e Itália. Progressivamente, este núcleo inicial foi dando 

lugar a novos pólos de ensino do português, o que muito distingue o panorama de então 

do actual. Dada a expansão e o estímulo à criação de novos pólos de ensino do 

português a que se assistiu nas últimas décadas, importa caracterizar essa dinâmica de 

divulgação da língua portuguesa, através quer dos seus protagonistas, os professores-

leitores espalhados pelo mundo, quer das formas de prosseguimento de uma política de 

língua a partir do Estado Português. 

Esta investigação pretende ser um contributo para a compreensão da forma como um 

país concreto – Portugal – desenvolve políticas concretas de difusão e implantação 
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internacional da língua portuguesa, provavelmente o seu mais relevante património. É 

nosso propósito fazer um levantamento das condições em que decorre a 

internacionalização da língua portuguesa e identificar as questões mais relevantes que se 

colocam aos seus protagonistas. Concretamente centrámo-nos na forma como esta é 

desenvolvida no sistema universitário, através do seu ensino enquanto língua não-

materna. A história da difusão universitária da língua portuguesa no estrangeiro ajuda 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 franca1.  

Pretende-se assim cumprir os seguintes objectivos: produzir conhecimentos num 

domínio ainda hoje pouco estudado entre nós no contexto das ciências sociais e 

humanas - o da internacionalização da língua e da cultura portuguesa; contribuir para 

um melhor conhecimento sobre as dificuldades que esta população flutuante de 

professores de língua sente no desempenho da sua actividade; caracterizar tal população 

e identificar as suas necessidades e expectativas face ao desempenho de um papel de 

representação linguístico-cultural num contexto internacional e, por fim, aferir a 

formação linguística inicial e/ou contínua dos leitores, bem como identificar as 

necessidades de formação por eles sentidas. Pensamos ainda que com este projecto 

podemos contribuir para a (re)definição de estratégias de internacionalização da língua e 

da cultura portuguesas e para a implementação de uma política de língua efectiva.  

Em consequência da descolonização portuguesa surgem novos Estados que recorrem à 

língua Portuguesa como elemento de identidade nacional e cultural. Esta realidade não 

evita a condição periférica da língua portuguesa na actual competição entre idiomas 

quer no plano mundial, quer sobretudo no âmbito europeu. Tal situação merece, dado o 

património de língua de que somos detentores e que partilhamos com outras sociedades 

uma intervenção mais visível por parte dos poderes públicos. Tal actuação será tanto 

mais eficaz quanto esteja baseada numa melhor informação da realidade da nossa língua 

nesse contexto internacional. O nosso contributo com este projecto é apresentar um 

                                                 
 
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. 
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panorama da situação instituída e das condições vividas pelos leitores de português, 

protagonistas dessa política de língua e de cultura. 

Assim, no capítulo subsequente a esta introdução, serão apresentados os métodos e 

técnicas utilizados na concretização desta investigação, sendo as entrevistas e os 

questionários meios estruturantes da recolha de material empírico e a análise temática 

de conteúdo o principal instrumento de análise.  

No terceiro capítulo procurar-se-á dar conta da situação da língua portuguesa no mundo, 

reflectindo sobre o número de falantes, a sua distribuição geográfica e o estatuto da 

língua em diversos contextos, nomeadamente face ao constante crescimento do inglês 

como língua franca internacional. 

O quarto capítulo congrega questões ligadas à política de língua e cultura do Estado 

português, reflectida na história institucional dos leitorados que vem dos anos 20 até à 

actualidade e na implementação de Centros Culturais e de Centros de Língua como 

instrumentos de divulgação da língua e cultura no estrangeiro. Aborda ainda a 

colaboração entre instituições nacionais e internacionais com responsabilidades neste 

âmbito, entre as quais se encontra o Instituto Camões, responsável pela política cultural 

externa do país.  

O quinto capítulo consiste numa análise comparativa dos modelos de 

internacionalização de outras línguas, designadamente, o alemão, o francês, o espanhol, 

o inglês e o italiano, relativamente ao modelo português, apresentado no capítulo 

precedente. Este capítulo tem como objectivo contextualizar o modelo português de 

internacionalização da língua e reflectir sobre a possibilidade de nele incorporar outro 

tipo de acções, cuja eficácia tenha sido comprovada pela experiência de outros países. 

O sexto capítulo é dedicado especificamente à caracterização da população de leitores 

do passado e do presente, enquanto agentes, cada vez mais multifuncionais daquilo que 

aqui convencionámos chamar a política externa de língua cultura do Estado português. 

Nele apresentam-se as orientações que, nos últimos anos, têm presidido ao recrutamento 

e formação dos leitores de língua e cultura portuguesa em universidades estrangeiras; 

uma reflexão baseada em documentação e em entrevistas sobre o processo, ainda não 

terminado, de construção de um estatuto do leitor, e finalmente a análise das entrevistas 

e questionários realizados, respectivamente aos antigos leitores e aos actuais, que nos 
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permitiu a identificar trajectórias profissionais-tipo e dar conta da diversidade de 

experiências vividas por estes professores. Este capítulo é o resultado da análise de 

informação subjectiva e a sua construção implicou trabalhar com a memória dos 

indivíduos e com as suas percepções acerca de uma experiência por vezes longínqua. 

No sétimo capítulo identificam-se os manuais e métodos utilizados pelos leitores no 

ensino de português como língua estrangeira, elaboram-se uma tipologia e uma análise 

linguística dos manuais e dá-se ainda conta da avaliação feita pelos próprios leitores dos 

manuais e materiais disponíveis.  

No último capítulo apresentam-se dados recolhidos nas entrevistas e inquéritos acerca 

da população de aprendentes de língua portuguesa nas universidades estrangeiras onde 

existe um leitor. 

Este relatório inclui ainda uma vasta secção dedicada à apresentação de bibliografia de 

referência, que resulta de um trabalho de levantamento de fontes, estudos, artigos e 

reflexões sobre as temáticas deste projecto. Esta recolha não pretende ser exaustiva, mas 

constitui um resultado intermédio de investigação, e serve como instrumento de 

trabalho para investigadores na área. 
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2. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

A recolha de informação deste projecto de investigação foi realizada em duas direcções: 

a pesquisa de terreno e a pesquisa documental  

Pesquisa de terreno: 

Tratando-se de uma investigação de cariz eminentemente exploratório, a pesquisa de 

terreno, assente fundamentalmente no contacto com informantes privilegiados, 

constituiu a base da pesquisa empírica empreendida. Segundo António Firmino da 

Costa, a pesquisa de terreno é um método e não uma técnica isolada, trata-se de uma 

estratégia integrada de pesquisa que prevê uma presença continuada do investigador nos 

contextos sociais em estudo e o contacto directo com pessoas e situações (Costa, 1986: 

129). O contacto com informantes privilegiados é, segundo este autor, em primeiro 

lugar “um imperativo prático da inserção no tecido social local” (Costa, 1986: 139), mas 

também uma forma de “observar sistematicamente os respectivos quadros de vida e 

comportamentos” (Costa, 1986: 139). 

Neste âmbito realizaram-se contactos com informantes institucionais e não 

institucionais. Em primeiro lugar com o Instituto Camões, procurando informações 

actuais e relevantes acerca das acções concretas de internacionalização do ensino da 

língua portuguesa e ainda sobre o actual funcionamento dos leitorados e outras 

representações portuguesas, esta instituição forneceu ainda dados acerca da actual 

população de professores-leitores (contactos e localizações). O Instituto Português do 

Oriente foi contactado com o objectivo de se obterem os contactos dos leitores do 

Sudoeste Asiático e informarções acerca dos objectivos e modo de funcionamento da 

Instituição. 

Contactou-se ainda com o Sindicato Nacional do Ensino Superior no sentido de obter 

informações acerca dos Encontros de Leitores e das reivindicações profissionais dos 

professores ligados ao Instituto Camões. 

Na generalidade, as instituições contactadas corresponderam às solicitações da equipa 

de investigação, exceptuando o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP) e a 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
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Organizaram-se, como metodologia exploratória dois focus groups com os temas 

“Experiência de Leitorado" e "Políticas e práticas de apoio aos leitores", para os quais 

foram convidados respectivamente três ex-leitores com características e experiências 

diversificadas e quatro personalidades ligadas à internacionalização do ensino da língua 

portuguesa, entre as quais a actual Presidente do Instituto Camões. A metodologia 

utilizada passou pela organização de uma mesa redonda, com a apresentação prévia de 

temáticas a discutir e a gravação e posterior transcrição da conversa suscitada pelos 

temas apresentados. No focus group “Experiência de Leitorado" foram lançadas as 

seguintes questões para discussão: 

• Questões institucionais (a propósito da relação com as instituições empregadora e 

acolhedora); 

• Questões de ensino (mediação cultural, linguística, materiais de apoio); 

• Questões profissionais (origem profissional, situação profissional enquanto leitor, 

condição profissional pós-leitoral); 

• Resultado da experiência (ganhos pessoais, profissionais). 

No focus group "Políticas e práticas de apoio aos leitores", as temáticas foram as 

seguintes: 

• O português no mundo (situação actual, perspectivas para o futuro, comparação 

com as outras línguas) 

• A política externa de língua (leitorados, missões) 

• Apoios institucionais aos leitorados (papel das universidades, dos ministérios, 

das embaixadas) 

• Percursos profissionais dos agentes externos da língua e cultura portuguesa (que 

enquadramentos, que cooperações) 

A análise do material resultante destas iniciativas permitiu uma melhor compreensão do 

universo em estudo e um enquadramento para a construção dos questionários a aplicar à 

população de leitores e ex-leitores. 
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Quanto ao conhecimento das população de leitores anterior ao ano lectivo 2004/2005, 

tendo em conta que não dispúnhamos de uma listagem de indivíduos a inquirir, foi 

tomada a decisão de utilizar uma metodologia tipo bola-de-neve e realizar entrevistas 

biográficas semi-directivas prolongadas. Recorreu-se a questões abertas de forma a 

poder identificar linhas de análise em torno dos percursos, reconstituir trajectórias 

pessoais e profissionais, estratégias profissionais, e ainda quadros de percepção da 

realidade na qual se encontravam inseridos enquanto leitores. 

Foram utilizadas para a análise temática de conteúdo 30 entrevistas extensas. Esta 

análise permitiu-nos esboçar tendências no que diz respeito à diversidade de 

características dos antigos e actuais leitores, dos seus percursos sociais e profissionais e 

das suas experiências enquanto docentes e mediadores culturais. 

No caso específico do contacto com actuais leitores de língua e cultura portuguesa no 

estrangeiro, a sua condição profissional, por definição itinerante, dificultou o contacto 

prolongado conseguido com os antigos leitores, obrigando os investigadores a recorrer 

ao envio, por e-mail, de um questionário constituído por uma bateria de questões, na sua 

maioria abertas, com os mesmos objectivos das entrevistas. Foram enviados 

questionários para cerca de 130 professores, inseridos na rede de docência do Instituto 

Camões nos anos 2004/2005 e 2005/2006, dos quais obtivemos 30 respostas. Foram 

ainda enviados questionários para cerca de 30 bolseiros Fernão Mendes Pinto integrados 

na mesma rede, dos quais recebemos 7 respostas. 

Tendo em conta que a única informação prévia de que se dispunha eram indicações de 

uma grande diversidade no que diz respeito às características desta população e às suas 

condições de trabalho, quer os nossos questionários, quer as nossas entrevistas foram 

concebidos com recurso a tópicos de inquirição genéricos permitindo respostas abertas, 

de forma a conseguirmos determinar os limites dessa diversidade (os tópicos de 

entrevistas e as perguntas dos questionários podem ser consultados nos anexos C e D). 

Face ao reduzido número de questionários respondidos pelos leitores no activo e à 

riqueza das respostas, optou-se por aplicar a análise temática de conteúdo quer às 30 

entrevistas a antigos leitores, quer aos 30 questionários a leitores actuais. O fio condutor 

desta análise passou por identificar a “trajectória profissional”, ou seja os vários passos 

dados por estes professores no decorrer da sua vida profissional, tendo como elemento 
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central a(s) experiência(s) de leitorado (Bardin, 2004, Glilhione e Matalon, 1985, 

Ghiglione e Matalon, 2001). 

No que concerne à observação das formas de actuação dos leitores e da forma como se 

faz, na prática quotidiana, a divulgação da língua e cultura portuguesa em universidades 

estrangeiras, não foi possível, tendo em conta que os recursos financeiros limitados do 

projecto não permitiram a inserção de investigadores nos locais físicos onde decorre ou 

decorreu a actividade de leitorado, realizar mais do que um estudo de caso específico: o 

da Cidade do México, que será desenvolvido na tese de Mestrado associada a este 

projecto. 

Realizaram-se em complemento contactos com outros informantes privilegiados, 

nomeadamente: 

• Uma entrevista semi-directiva à actual Presidente do Instituto Camões; 

• Entrevistas semi-directivas aos 5 antigos presidentes da mesma instituição ou 

das que a precederam; 

• Entrevista à Presidente do Instituto Português do Oriente; 

• Contacto com embaixadas e serviços culturais em Portugal de outros países 

cujas línguas se encontram na proximidade do português com o intuito de fazer 

uma análise comparada das políticas de internacionalização do ensino de 

diversas línguas e culturas. 

 

Pesquisa Documental 

O levantamento da informação acerca da história institucional da internacionalização do 

ensino da língua portuguesa foi concretizado de forma sistemática através da recolha de 

documentação e legislação relativa a este processo em várias bibliotecas e arquivos 

nacionais, nomeadamente na Biblioteca Nacional e no Arquivo Histórico do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros. Não foi possível reconstituir a história de alguns dos 

leitorados mais antigos, como se previa, devido ao facto de numa primeira fase do 

projecto (até Agosto 2006) o Arquivo Histórico do Instituto Camões se encontar em 
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reorganização, e de posteriormente o acesso ao referido arquivo se ter processado em 

moldes que dificultaram a pesquisa. 

O levantamento exaustivo da extensão e variação da rede de leitorados ao longo do 

tempo e a análise diacrónica das suas formas de funcionamento, foram efectuadas com 

recurso a fontes secundárias e a documentos publicados pelos diversos institutos que 

tutelaram esta actividade 

A pesquisa documental, que teve como finalidade a reconstituição da história 

institucional dos leitorados e a compilação de informação acerca da divulgação da 

língua e cultura portuguesas no meio universitário, foi complementada com:  

• Pesquisa on-line sobre instituições ligadas à divulgação da Língua Portuguesa 

no estrangeiro 

• Compilação de informação acerca das políticas de internacionalização do ensino 

da língua portuguesa na imprensa, e noutros meios de comunicação, constituição 

de um dossier de imprensa temático desde os anos 70 até à actualidade; 

• Pesquisa e análise diacrónica da legislação nacional relativa a esta temática; 

• Pesquisa de literatura científica e ensaística relativa a esta temática, o que 

permitiu a constituição de uma compilação bibliográfica relativa à temática do 

projecto. 

Foram ainda analisados os manuais de ensino de português como língua estrangeira 

referidos pelos leitores nas entrevistas e questionários. 
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3. SITUAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO 

No debate actual sobre os efeitos da globalização muito se tem argumentado 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 divulgação das suas línguas e 

culturas. A globalização, a regionalização e a localização 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 respeito 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 (Ethnologue: Languages Of The World, 2005: 

www.ethnologue.com, cf. Figura 1).  

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, pertencentes 

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) 

Já o historiador e ex-presidente do Instituto Camões, Jorge Couto estimou, em 1999, 

que “a língua portuguesa é utilizada, como língua materna, segunda língua e língua de 

uso oficial, por mais de 200 milhões de falantes, número que exprime uma grande 

diversidade de realidades culturais.” (Couto 1998/99) 

Ora, é precisamente face a esta situação, e na tentativa de garantir a presença do ensino 

da língua e da cultura nos lugares onde é falado o português, nomeadamente os Países 

de Língua Oficial Portuguesa, que se vem desenvolvendo uma linha de actuação do 

Instituto Camões em complemento da oferta de língua portuguesa como língua 
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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 culturas a ela associadas.  

 
Figura 1 – As 10 Línguas mais faladas no mundo (em milhões) 
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Fonte: Ethnologue: Languages Of The World, 2005: www.ethnologue.com 

 
Uma breve caracterização da situação actual da língua portuguesa no mundo requer o 

recurso a fontes estatísticas diversificadas, mas também a uma descrição histórica da 

sua distribuição geográfica. Muitos são os factores que determinam a posição actual da 

língua portuguesa na configuração das línguas faladas a nível mundial: desde factores 

históricos e geopolíticos aos fluxos migratórios internacionais.  

Ivo Castro no seu Curso de História da Língua Portuguesa (Castro, 1991), procura 

inventariar as regiões do mundo em que é conhecida a existência, em finais do século 

XX, de variedades linguísticas que respondam à definição do que é a língua portuguesa, 

identificando desse modo três normas linguísticas: a norma portuguesa europeia que 

“agrupa dentro do seu domínio variedades dialectais diferentes, continentais e insulares, 

além da «forma falada normalizada do português padrão», que continua a ser 

igualmente adoptada por cinco países africanos: Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e 

Príncipe, Angola e Moçambique.” (Castro 1991, p. 21); a norma brasileira e a norma 

galega que está ainda em vias de fixação e que, como a brasileira se afasta da norma 

portuguesa em vários aspectos. Identifica ainda os dois níveis de influência do 
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português sobre outras línguas: os crioulos2 de base portuguesa falados, por exemplo, 

em Cabo Verde e na Guiné e os pidgin3. 

Teyssier descreve da maneira que se segue o aparecimento da norma portuguesa: 

“Por volta de 1350, no momento em que se extingue a escola literária galego-portuguesa, as 

consequências do deslocamento para Sul do centro de gravidade do reino independente de 

Portugal vêm à tona. O português, já separado do galego por uma fronteira política torna-se 

a língua de um país cuja capital – ou seja, a cidade onde geralmente reside o rei – é Lisboa. 

Embora o rei e a corte se desloquem frequentemente, a sua «área de percurso» situa-se 

agora num território delimitado por Coimbra ao Norte e Évora ao Sul. É nesta parte do 

reino que estão implantadas as instituições que desempenham papel cultural mais 

importante, tais como os Mosteiros de Alcobaça e de Santa Cruz de Coimbra e a 

Universidade, que, fundada em Lisboa em 1288 ou 1290, depois transferida para Coimbra 

e, em outras ocasiões, novamente para Lisboa, foi, por fim, definitivamente instalada em 

Coimbra em 1537. Residência privilegiada do rei, Lisboa é também a cidade mais povoada 

e o primeiro porto do país. E o eixo Lisboa-Coimbra passa a formar desde então o centro do 

domínio da língua portuguesa. É, pois, a partir dessa região, antes moçárabe, que o 

português moderno vai constituir-se, longe da Galiza e das províncias setentrionais em que 

deitava raízes. É daí que partirão as inovações destinadas a permanecer, é aí onde se situará 

a norma.” (Teyssier 1993, p.35)  

Assim, nos nossos dias, o espaço linguístico galego-português “tem a configuração de 

um rectângulo que corresponde à faixa ocidental da Península Ibérica, delimitado em 

três lados pelo mar e a oriente por uma linha que corre de norte a sul desde as Astúrias 

até à foz do Guadiana” (Castro 1991, p. 22) 

O movimento português de expansão para fora da Europa viria a ser responsável pela 

dispersão da língua, enraizando-se mais nuns lugares que noutros e negociando com as 

línguas locais formas de convívio que deram origem a uma vasta colecção de línguas 

não europeias, mas de clara base portuguesa. Teyssier sintetiza da seguinte forma a 

expansão da língua portuguesa:  

                                                 
 
2 “(...) língua que teve como base o português europeu, em dado momento da sua evolução, mas que 
depois se afastou dele profundamente, ainda que compartilhando muitas vezes o seu domínio geográfico 
com o português que podemos chamar normativo, numa situação próxima do bilinguismo.” (Castro 1991, 
p. 21) 
3 “(...) termo com que se designa o proto-crioulo que deu origem aos diferentes crioulos portugueses 
espalhados pela costa de África e Ásia (...)”(Castro 1991, p. 21) 
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“No século XV, os portugueses descobrem os arquipélagos da Madeira e dos Açores, que 

começam a povoar em princípios do século seguinte. Em 1415, tomam Ceuta. Depois, 

descem pouco a pouco a costa de África. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa 

Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chega à Índia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral 

descobre o Brasil. Depois, os portugueses prosseguem até Malaca, às ilhas de Sonda, às 

Molucas, à China e ao Japão. A língua portuguesa, transportada assim para o ultramar, vai-

se expandir para vastos territórios. Politica e administrativamente nada resta hoje do antigo 

Império. O Brasil tornou-se independente em 1822, e a descolonização que se seguiu à 

revolução de 25 de Abril de 1974 pôs termo à presença portuguesa na África. A língua 

porém, essa permaneceu no Brasil e em diferentes países da África e da Ásia.” (Teyssier 

1993, pp.35-36) 

Por razões de diversa ordem, a língua portuguesa encontra-se dispersa por todos os 

continentes. Apresentamos em seguida em traços largos um mapeamento do uso do 

português nas zonas onde a sua presença é mais significativa (Quadro 1). 

Quadro 1 – Uso da Língua Portuguesa por Regiões 

Região Uso do Português 

Portugal e Brasil Língua materna da maioria dos seus falantes 

Angola Língua materna de parte expressiva da população e língua franca em todo 
o território, coexistindo com línguas tradicionais africanas 

Moçambique O número de falantes de português é mais reduzido, sendo mais 
significativo o uso de línguas Bantu e havendo ainda, por força da 
proximidade da África do Sul, um crescimento do inglês como língua 
franca e de comunicação internacional 

Guiné-Bissau e Cabo 
Verde 

É sobretudo língua de escolarização e comunicação com o exterior, 
sendo, em ambos os países, o crioulo a língua de uso mais corrente 

São Tomé e Príncipe Verifica-se a presença do crioulo em conjunto com duas variantes do 
português, a culta e a de uso popular 

Timor-Leste O seu uso restringe-se às faixas etárias mais elevadas da população, 
devido à proibição de uso da língua, que vigorou durante um quarto de 
século. Existe actualmente no país um ambiente multilinguístico, onde 
coabitam o tétum, o português, o indonésio, o inglês e algumas línguas 
locais 

Goa e Macau O seu uso é muito restrito, embora se possa notar um ressurgimento, 
devido às perspectivas comerciais, turísticas e culturais com os países 
lusófonos 

Fonte: Discurso proferido por M. Brito Semedo durante a IV Reunião do Fórum dos Parlamentos da 
Língua Portuguesa, 28-29 de Janeiro de 2005 
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Devemos ainda ter em conta as populações falantes de língua portuguesa, quer sejam 

portugueses, brasileiros ou oriundos de outros países de língua oficial portuguesa, que 

emigraram e hoje residem em países onde se falam outras línguas. 

Mais importante do que definir o número de falantes da língua (Figura 1) e a sua 

distribuição geográfica (Quadro 1), é necessário situar a sua importância no campo das 

relações de forças das línguas a nível internacional. No caso da língua portuguesa, há 

dois planos a ter em conta: o português enquanto língua oficial de vários países e o 

português enquanto língua de imigração. 

Comecemos pelo português como língua oficial, segundo Pierre Bourdieu: 

“A língua oficial tem parte com o Estado. E isto tanto na sua génese como nos seus usos 

sociais. É no processo de constituição do Estado que se criam as condições de constituição 

de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial: obrigatória nas 

ocasiões oficiais e nos espaços oficiais (Escola, administrações públicas, instituições 

políticas, etc.), essa língua do Estado torna-se a norma teórica pela qual todas as práticas 

linguísticas são objectivamente medidas.” (Bourdieu, 1998: 25) 

Como vimos anteriormente, a génese do português como língua oficial é bastante 

recente em todos os países excepto em Portugal e no Brasil. Nos restantes coexiste com 

o uso de diversas línguas locais, línguas maternas de grande parte das populações. 

Nestes contextos, o português é a língua simbolicamente mais valorizada, 

desvalorizando socialmente, por comparação, as línguas locais e os seus falantes. 

Assim, o apoio concedido por Portugal e pelo Brasil ao seu ensino é logicamente 

desejado quer pelos Estados nacionais quer pelas populações pois permite que um 

número crescente de indivíduos adquira uma competência socialmente valorizada, que 

lhe permite uma maior participação na vida política, cívica e económica. Nestes casos o 

cnhecimento da língua equivale a uma mais-valia em termos de capital cultural e 

simbólico, que se pode vir a traduzir na aquisição de capital económico. 

A decisão estatal de escolher uma língua oficial não tem consequências apenas na 

hierarquização das línguas no interior do território – quando é o caso de existirem várias 

– tem implicações na vida quotidiana dos seus cidadãos e naquilo que é a produção 

cultural do país pois a língua não é apenas um instrumento de comunicação, é também 

um instrumento de dominação e um instrumento de produção de sentido (Pierre 

Bourdieu em Bourdieu, De Swann, Hagège, Fumarolli, Wallerstein, 2001: 46) 
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"Quand il s’agit du monde social, o peut dire que les mots font les choses, qu’il y a un effet 

performatif du langage: dire ce qui est, c’est contribuer faire que les choses soient 

conformes au dire. ” (Bourdieu, De Swann, Hagège, Fumarolli, Wallerstein, 2001: 46) 

Mas a língua portuguesa não é falada por todo o lado da mesma forma: em geral é 

reconhecida a existência de uma ‘variante’ europeia, de uma variante brasileira e 

começa a crescer também a consciência das ‘variantes’ angolana, moçambicana, etc. 

Também aqui assistimos a uma hierarquização das diversas variantes e colocamos a 

questão: será que o português europeu continua a ser a variante mais valorizada, ou a 

terá a variante brasileira, devido ao número de falantes e ao potencial económico do 

país, tomado a dianteira? 

Posto isto, debrucemo-nos agora sobre o português língua de imigração. A partir dos 

anos 60, em vários países da Europa industrializada – destino migratório de largos 

contingentes de população portuguesa de origem rural, com fracos rendimentos e baixo 

estatuto social, quer no país de origem, quer no país de acolhimento (sobretudo devido 

ao tipo de ocupações profissionais) – a língua portuguesa ganhou um estatuto de “língua 

de imigração” o que levou a uma estigmatização da língua mesmo nos meios onde é 

ensinada. Esta situação é-nos descrita por alguns dos leitores que com ela se depararam 

no decurso das suas missões: 

“Havia de tudo, havia também muitos filhos de imigrantes, claro, como é aqui muito perto 

há muitos filhos de imigrantes. Até havia casos de pessoas que nunca tinham falado em 

casa, apesar de serem filhos de imigrantes. Em França acontece isso, não falam em casa, 

mas depois querem vir a Portugal falar com a avó. Isso tanta gente que vinha estudar 

português para falar com a avó. Portanto, aí temos esses casos dessa geração que quer 

voltar. […] primeiro o português em França era considerado língua de vergonha, as pessoas 

tinham vergonha.” (E22) 

“[…] até aos anos 80 os filhos de portugueses recusavam-se a falar português, porque o 

português, ao contrário do que acontecia em Inglaterra, o português na Alemanha era uma 

língua estigmatizada, não é? Os pais eram imigrantes, eram trabalhadores.” (E 23)  

Hoje em dia, devido por um lado à integração de Portugal na União Europeia e por 

outro à diminuição dos fluxos migratórios portugueses e à crescente “integração” dos 

imigrantes portugueses e seus descendentes nos países de acolhimento, a situação tem 

vindo a alterar-se. Uma das leitoras considera que esta alteração de estatuto da língua se 
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deve em parte ao trabalho dos agentes de divulgação cultural, sejam eles artistas ou 

professores:  

“Todos os sábados eu fazia rádio, sobre literatura, dizia poemas, música portuguesa, sei lá. 

Eu acho que, lá está, o leitor deve fazer tudo isto, o leitor não fica na sala de aula a dar 

aulas, para mim não. […] E isso faz com que o português seja: «Ah! Eu tinha vergonha, 

mas agora há aqui uma professora, ela vem de Portugal, eu…» […] eu penso que esteve 

muito em baixo em França, era mesmo a língua de vergonha, que as pessoas tinham 

vergonha e agora não. Penso que está… E tudo isto se deve a quê? Ao trabalho de muita 

gente. Os nossos cantores também. Música portuguesa…” (E22) 

A situação da língua portuguesa em França será porventura paradigmática desta 

realidade. Miguel Siguan, no seu livro A Europa das Línguas, descreve a França como 

“o caso típico de país com uma política monolingue com o objectivo de eliminar as 

variantes linguísticas existentes.” (Siguan, 1996: 80). Tendo conseguido unificar o seu 

território sob o domínio da língua francesa, é pouco provável que o Estado francês seja 

favorável ao florescimento das línguas das populações imigrantes no seu território, 

podemos assim, em termos de valorização simbólica equipará-las aos dialectos locais, 

apenas utilizados na esfera doméstica e sem qualquer valor para as relações com as 

instituições oficiais e públicas. Assim, a língua portuguesa em França encontra-se numa 

situação de dominação linguística, conceito descrito por Bourdieu em O que falar quer 

dizer. Economia das trocas linguísticas: 

“Para que um modo de expressão entre outros (uma língua no caso do bilinguismo, um uso 

da língua no caso de uma sociedade dividida em classes) se imponha como único legítimo é 

preciso que o mercado linguístico esteja unificado e que os diferentes dialectos (de classe, 

de região ou de etnia) sejam medidos em relação à língua ou ao uso legítimo. A integração 

numa mesma comunidade linguística, que é um produto do domínio político reproduzido 

incessantemente por instituições capazes de impor o reconhecimento universal da língua 

dominante, é a condição da instauração de relações de domínio linguístico.” (Bourdieu, 

1998: 25) 

Sendo uma língua presente mas desvalorizada, é natural que, na competição linguística 

que se instala entre departamentos de língua no seio de uma universidade, o português 

não seja das línguas a que se atribuem mais recursos ou que atraia mais alunos. A 

presença dos representantes enviados pelo Estado Português na universidade tem pois 

como função colmatar essas falhas e atribuir, através do ensino e da divulgação cultural, 

valor simbólico à língua  
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4. ORIENTAÇÕES DA POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA DE LÍNGUA E 

CULTURA  

A política de língua é habitualmente um objecto de estudo da Sociolinguística, enquanto 

disciplina académica, enquanto que as políticas culturais são objectos mais 

comummente abordados pela Sociologia ou pela Antropologia. Para esta investigação, 

política de língua e cultura não podem ser analisadas em separado, pois são duas 

funções inseparáveis dos mesmos agentes: os professores de português no estrangeiro.  

As políticas culturais contemporâneas são essencialmente políticas públicas, “criadas 

ou extintas, amplificadas ou restringidas, continuadas ou modificadas consoante 

tomadas de posição a este respeito que se vão sucedendo.” (Costa, 1997: 2). No caso da 

política cultural externa, as tomadas de decisão pertencem ao poder político, mais 

especificamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros pois “[…] a comunicação e a 

competição internacionais são desiguais e geradoras de desigualdades, não podem ser 

enfrentadas apenas por actores de natureza privada” (Silva, 1997: 41-42). E apesar 

destas políticas terem sofrido profundas alterações, os leitores têm permanecido, desde a 

criação do primeiro leitorado como agentes de divulgação da língua e cultura 

portuguesas no estrangeiro.  

Segundo Augusto Santos Silva, as políticas culturais estruturam-se em torno de quatro 

pólos: o património, a formação educativa de públicos, a sustentação da oferta e o uso 

económico-político da cultura (Silva, 1997: 40). A política cultural externa, tal como 

aqui a concebemos, dispersa-se pelos quatro pólos enunciados pelo autor. É uma 

política patrimonial, no sentido em que tem por objectivo levar a cabo acções de defesa 

da língua e da cultura nacionais entendidas como património de um país, a componente 

de formação de públicos que é realizada através da acção dos leitores e formadores nas 

universidades, e dos professores nas escolas básicas e secundárias no estrangeiro, que 

ensinam a língua e têm também como função dar a conhecer e fomentar o interesse pelo 

património e a produção artística e cultural. Já a sustentação da oferta cultural no 

estrangeiro realiza-se através da atribuição de subsídios para a criação e divulgação da 

criação artística e da tradução de obras portuguesas, entre outros. São claros os 

indicadores que mostram que a política cultural externa é usada para finalidades 

económico-políticas, pois tem sido instrumentalizada como factor de atractividade e 
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como estratégia de marketing mas também como “montra de regime, com forma 

superior de legitimação, encenação e emblematização política” (Silva, 1997: 42). 

O que nesta investigação entendemos por política de língua é uma forma particular de 

política cultural que sintetiza dois conceitos enunciados pelo sóciolinguista Jean-Louis 

Calvet: “política e planificação linguística”, sendo que o primeiro corresponde às 

orientações ou escolhas definidas pelo poder político e o segundo aos meios e 

estratégias de aplicação dessas orientações. 

“Nous considérons la politique linguistique comme l’ensemble des choix conscients 

effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, plus particulièrement 

entre langue et vie nationale, et la planification linguistique comme la recherche et la mise 

en œuvre des moyens nécessaires à l’application d’une politique linguistique.” (Calvet, 

1999: 155) 

Em Portugal fala-se pouco de política de língua, até porque o nosso país é considerado 

um dos poucos territórios europeus unificado linguisticamente, e como tal, a questão da 

criação de políticas de gestão do pluringuismo ou da diglossia não se coloca com 

frequência. Assim, a política de língua do Estado português tem essencialmente duas 

componentes4, a da normalização da língua nacional e a da divulgação e defesa da 

língua fora do território nacional, que é justamente a temática geral desta investigação. 

É importante reter que para Calvet, a política de língua aparece invariavelmente ligada 

ao estado e que a sua a aplicação constitui uma intervenção directa e voluntária do 

poder político no domínio da língua (Calvet, 1999: 155). 

Para se compreender a estruturação da actual política externa de língua e cultura é 

necessário saber quais são as escolhas, as orientações sobre as quais assenta e os 

processos históricos dos quais decorre. Juridicamente, qualquer política implementada 

tem de ser conforme às linhas estruturantes definidas na Constituição da República 

Portuguesa. A alínea f) do artigo 9º desse documento (sétima revisão constitucional – 

2005) institui que são “tarefas fundamentais do Estado: assegurar o ensino e a 

valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua 

portuguesa” (http://www.portugal.gov.pt), já a alínea d) do ponto 2 do artigo 78º 

                                                 
 
4 Excluem-se aqui as questões de política de língua ligadas ao reconhecimento do mirandês e as questões 
levantadas pelo recente afluxo ao nosso país de imigrantes que não dominam de todo a língua portuguesa. 
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estabelece a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro e as relações com os países 

de língua portuguesa obrigações de jure do Estado Português.  

O programa do Governo é outro documento fundamental na definição e implementação 

de políticas. No ponto 2 do II capítulo do Programa do XVII Governo Constitucional 

(actualmente em vigor) encontramos um sub capítulo intitulado “Afirmar Portugal no 

Mundo” no qual se encontra expresso que: 

“A cultura constitui um dos vectores principais, se não o principal, para a afirmação de 

Portugal no mundo. Em vários círculos e de várias formas: no espaço europeu, no espaço 

lusófono, na comunidade de todos os povos e nações.” (Programa do XVII Governo 

Constitucional, 2005-2009, www.portugal.gov.pt) 

É proposto neste documento uma articulação efectiva entre os diversos institutos que 

tutelam as diferentes vertentes culturais e o Instituto Camões, numa tentativa de não 

separar a esfera da produção cultural e da sua divulgação em território nacional da 

esfera da divulgação da cultura no espaço internacional. 

Mais especificamente no que diz respeito à promoção da língua e cultura portuguesa no 

estrangeiro, o Governo pretende adoptar como eixos principais, as seguintes linhas de 

orientação:  

“Desenvolver, em cooperação com os parceiros da CPLP, uma estratégia conducente a 

reforçar a utilização do português como língua de comunicação internacional; encetar 

negociações, baseadas no princípio da reciprocidade, com os países de acolhimento das 

comunidades portuguesas, destinadas a garantir o ensino do português aos luso-

descendentes e a favorecer a integração da língua portuguesa em currículos estrangeiros; 

recorrer à utilização intensiva dos meios audiovisuais e das tecnologias de informação e 

comunicação com vista a fomentar a aprendizagem do português como língua não materna; 

incrementar a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro (em especial da literatura, 

artes e ciência) e fomentar a tradução sistemática para inglês de obras de e sobre criadores 

culturais e científicos portugueses e assegurar a sua ampla divulgação.” (Programa do XVII 

Governo Constitucional, 2005-2009, www.portugal.gov.pt) 

Resumindo então as orientações gerais para as “políticas” específicas de divulgação 

internacional da língua e cultura portuguesas: assegurar o ensino, o uso e a valorização 

da língua portuguesa no mundo em colaboração com os outros países lusófonos, 

garantir o ensino da língua portuguesa aos luso-descendentes, mas também incrementar 

a promoção da literatura, das artes e da ciência produzidas em Portugal. Reconhecido o 
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constante crescimento do inglês como língua franca em todo o mundo, as orientações do 

governo vão ainda no sentido de fomentar a tradução das obras de e sobre a criação 

cultural e científica portuguesas para esta língua.  

Nas palavras de Stock e Montargil (2004), a implementação de uma política externa de 

língua e cultura que vá ao encontro destas orientações depende de uma relação bem 

conduzida entre os vários países que nela têm interesse, congregados numa instituição 

que a todos os represente; de uma cooperação efectiva entre os vários ministérios que 

têm a seu cargo as várias componentes desta responsabilidade, como por exemplo o 

Ministério da Educação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ou o Ministério da 

Cultura (Mateus 2002 B, Coelho 1997) e ainda de uma selecção informada e criteriosa 

dos agentes culturais a promover e dos contextos em que devem ser promovidos 

(Coelho 1997). 

A linguista Maria Helena Mira Mateus, debruçando-se sobre as questões relacionadas 

com o uso e a difusão de uma língua, definiu como uma das vertentes essenciais de uma 

política de língua para o português “a língua como referência sócio-política e cultural 

nos espaços em que é língua estrangeira” (Mateus 2003 B: 1). Afirma que  

“A política de língua para o português deve propor-se como objectivos o fortalecimento da 

projecção do português como língua de comunicação internacional, o prestígio do ensino de 

português nas universidades e instituições de ensino superior e o incremento do intercâmbio 

de instituições nacionais e estrangeiras que tenham responsabilidade sobre o ensino do 

português língua estrangeira.” (Mateus 2003 B: 5) 

O fomento do ensino da língua portuguesa a nível universitário e a garantia de que este 

se faz com qualidade constituem uma das componentes da política externa portuguesa 

de língua e cultura, da responsabilidade do Instituto Camões. A história da difusão 

universitária da língua e cultura portuguesa permite-nos entender melhor a actual 

configuração da rede de docência do Instituto Camões e a forma como a presença de 

Leitorados e Centros Língua portugueses têm vindo a contribuir para o prestígio da 

língua e da cultura no meio universitário e consequentemente para o aumento do 

número de interessados em aprendê-la. 

É ainda ponto assente em qualquer discussão acerca de políticas externas de divulgação 

da língua e da cultura, em contexto universitário como em qualquer outro, que a 

divulgação e promoção de uma língua e das culturas a ela associadas se deve adaptar 
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aos contextos sociais e linguísticos específicos dos vários países onde se implementa. 

Assim, embora coesa e coerente, uma boa política, nas palavras dos nossos 

interlocutores, deve ser flexível e facilmente adaptável aos diferentes contextos.  

 

4.1. História da evolução dos leitorados de língua e cultura portuguesa  

Quando se trata de indicar qual o primeiro leitorado de português no estrangeiro, as 

opiniões dividem-se: o antigo leitor e actual responsável pela Cátedra Lindley Cintra, 

em Paris, José Manuel da Costa Esteves, afirma ter o primeiro leitorado sido criado na 

Sorbonne, em 1930, com a colocação do Engenheiro Francisco de Paula Leite (Esteves 

2002, p. 99). Já Armando Marques Guedes, Professor na Faculdade de Direito da UNL 

e ex-conselheiro cultural, situa em Rennes, em 1921, ainda durante a Primeira 

República, a abertura do primeiro leitorado de Língua Portuguesa, tendo como primeiro 

leitor o Dr. Sezinando Raimundo das Chagas Franco (Guedes 1999 A: 4-8; Guedes 

1997: 306).  

Esta segunda versão corresponde aos dados recolhidos no Arquivo Histórico do 

Instituto Camões. No seu relatório de Janeiro de 1936 ao Instituto de Alta Cultura, 

Chagas Franco, professor do Colégio Militar, descreve da seguinte forma a criação da 

cadeira de “Estudos Portugueses” – Língua e Literatura Portuguesa na Faculdade de 

Letras da Universidade de Rennes: 

“Tempos depois, em Lisboa, falava com Pádua Franco, então director do «Bureau de 

Propaganda de Portugal em Paris», dessa conferência feita pelo Conde Penha Garcia em 

Rennes. Ele fora o promotor e a comovida testemunha dessa patriótica lição e apreciara a 

surpresa, o profundo interesse intelectual, o entusiasmo que ela suscitara. Desde esse 

momento que o Reitor da Universidade de Rennes, o Sr. Gérard Varet, e o Decano da 

Faculdade de Letras, o grande amigo de Portugal, Georges Dottin, pensavam em organizar 

um curso universitário sobre a língua, a história e a civilização portuguesas. Pádua Franco – 

com o seu infatigável fervor de propagandista – animava essa ideia. A Sociedade de 

Propaganda de Portugal apoiava-a com entusiasmo. As poderosas influências internacionais 

de Magalhães Lima, do Conde de Penha Garcia, de Gonçalves Teixeira, de Martinanche, 

convergiam pra a sua realização. Pouco depois, a convite do ministério francês de Briand – 

por intermédio do seu representante em Lisboa, o Sr. Bonin – eu deixava a minha cadeira 

de professor efectivo do 4º grupo do colégio Militar para iniciar em Rennes um curso de 

Estudos Portugueses. Era em Fevereiro de 1921.” (Relatório do Professor de Língua e 
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Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Rennes, Sezinando 

Raimundo Chagas Franco /20/01/1936, Arquivo Histórico do Instituto Camões) 

Segundo Marques Guedes, nos primeiros anos deste leitorado,  

“O Leitor era pago em conjunto pela universidade bretã e pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, ocupado que estava o Ministério da Instrução Pública da época em tentar 

ingloriamente recuperar o atraso histórico português” (Guedes 1999 A: 4-8 e 1997: 306).  

No ano de 1936, o leitor, para além das suas actividades docentes, dava semanalmente 

conferências públicas na Universidade sobre arte, história e literatura de Portugal, 

publicou 2 livros em francês sobre Portugal: Les Gloires et les Béautés du Portugal e 

Virgile, Dante et Camões e organizou ainda festas universitárias como, por exemplo, o 

centenário de Alexandre Herculano, que descreveu da seguinte forma: 

“As pessoas mais eruditas de Rennes sabiam que o nosso grande historiador quando, em 

1830, se exilou naufragou na costa de Granville donde veio a pé até Rennes. Os professores 

da faculdade conheciam o acontecimento. E quando Rennes celebrou os grandes 

românticos, na ocasião do centenário, Herculano foi evocado – pelos meus colegas – para 

uma homenagem especial. […] A festa em honra de Herculano foi presidida pelo Reitor Sr. 

Davy. O nosso ministro em Paris não pode infelizmente presidi-la por estar doente. Havia 

um busto de Herculano no Grande Anfiteatro, a nossa bandeira, flores. Uma tapeçaria 

célebre, “A Morte de Duguesclin”, de que a Faculdade de orgulha, parecia nesse dia mais 

bela. Falei no grande historiador da nossa idade, Lebesgue e Desprez falaram também. Fiz 

distribuir pelo público cartões com o retrato de Herculano e o trenó que começa: «Lisboa, 

cidade de mármore e de granito…» E no dia seguinte todos os jornais de Rennes 

publicavam largas notícias sobre o grande historiador português.” (Relatório do Professor 

de Língua e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Rennes, 

Sezinando Raimundo Chagas Franco /20/01/1936, Arquivo Histórico do Instituto Camões: 

15) 

Apesar de, afirmava o leitor, bastantes alunos, colegas professores e outras figuras 

importantes da cidade assistirem às suas lições públicas três vezes por semana, 

considerava que “(…) faltava ainda ao meu ensino e ao trabalho dos meus alunos uma 

sanção oficial superior.” (Relatório do Professor de Língua e Literatura Portuguesa na 

Faculdade de Letras da Universidade de Rennes, Sezinando Raimundo Chagas Franco 

/20/01/1936, Arquivo Histórico do Instituto Camões: 6). Posteriormente, esforços 

envidados pela Faculdade levaram a que o Ministério da Instrução francês criasse em 

Rennes o certificado de “Língua e Literatura Portuguesa”, que até aí só a Universidade 
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de Paris outorgava (Guedes, 1998: 110). Tendo o leitor regressado a Portugal na década 

de 40, devido à II Guerra Mundial, o leitorado foi reaberto em 1952 (Arquivo Histórico 

do Instituto Camões) mantendo-se até hoje. 

Apesar da existência deste leitorado, só em 1929 foi criado o primeiro enquadramento 

institucional dos leitorados: a Junta de Educação Nacional (ver anexo A). Até à sua 

extinção em 1936, a Junta abriu leitorados em Montpellier, Poitiers, Toulouse, Londres, 

Oxford e Colónia. “Curiosamente, apesar do apoio pedagógico e científico e do 

enquadramento institucional serem da responsabilidade da Junta de Educação 

Nacional, os encargos financeiros assumidos com os leitorados continuaram a ser 

repartidos entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e cada uma das respectivas 

universidades.” (Guedes, 1998 B: 112). 

Em 1936, através do Decreto-Lei n.º 26.611 de 11 de Abril, a Junta de Educação 

Nacional passou a constituir a 7ª secção da sua quase homónima Junta Nacional da 

Educação (criada pela Lei 1:941 de 11 de Abril) “órgão técnico e consultivo que 

funciona junto do Ministro da Educação Nacional e que tem por fim o estudo dos 

problemas relativos à formação do carácter, ao ensino e à cultura do cidadão 

português, a par do desenvolvimento da sua capacidade física.” (Decreto-Lei n.º 26 

611 de 11 de Abril) e 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 de 11 de Abril de 1936) (ver anexo A). 

Com este enquadramento institucional definido, e apesar de algumas condicionantes 

externas, o número e distribuição geográfica dos leitorados continuou a aumentar, ainda 

que sobretudo concentrados no espaço europeu:  

“(…) Os anos 30 e os primeiros anos da década de 40, privilegiaram claramente a 

Alemanha e a Espanha neste domínio. A Guerra Civil espanhola não permitiu a criação de 

Leitorados até 1940, anos em que três foram inaugurados em Madrid e mais dois, em 1944, 

em Salamanca e Santiago de Compostela. Mas em 1936 e 1937, o Antigo regime tinha tido 

mais sucesso em terras germânicas e lograra abrir e prover um posto em Colónia e outro em 

Heidelberg.” (Guedes 1999 A, pp. 8-9) 
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Podemos afirmar que a vitória dos nacionalistas em Espanha foi o acontecimento 

histórico que despoletou o investimento português na divulgação e ensino da língua e 

cultura portuguesas neste país. Segundo Dicionário de História do Estado Novo:  

“O apoio de Salazar à causa protagonizada pelo general Franco foi sobretudo político, 

diplomático e logístico, visto que em meios materiais eram escassas as possibilidades 

portuguesas. Apoio político sobretudo porque foi Salazar quem credibilizou, no plano 

internacional, o general Franco e a sublevação Espanhola, particularmente durante o verão 

de 1936, diplomático porque o Estado Novo foi o «conselheiro» para a política externa 

franquista […]; logístico porque permitiu o trânsito de material militar, agentes políticos do 

franquismo e de homens para as tropas nacionais, e, sobretudo, porque colocou todos os 

órgãos de informação (estações de rádio e imprensa) ao serviço e no apoio aos 

nacionalistas.” (Rosas, 1996: 412) 

O apoio de Salazar a Franco e a vitória deste último na Guerra Civil, lançaram as bases 

para a concretização de uma «amizade peninsular» e para o início de um período de 

bom relacionamento e solidariedade política entre os dois regimes autoritários. 

(Teixeira: 79). Em alguns artigos de jornais ligados ao regime, podemos ler afirmações 

dessa amizade recoquistada: 

“Se durante bastantes anos nos considerámos adversários e nos guerreámos bravamente, 

também agora estamos unidos por uma solidariedade fraternal, cimentada por uma política 

de aproximação inteligentemente conduzida. Voltámos a conhecer-nos e a estimar-nos. De 

novo, Portugal e Espanha se fitam olhos nos olhos amigavelmente […]. A guerra de 

Espanha foi um verdadeiro rastilho que fez acender a chama da nossa compreensão e 

inteligente amizade com os espanhóis.” (Diário Da Manhã, “Esta palavra de amizade”, 9 de 

Abril de 1944: 9.) 

Esta solidariedade política traduziu-se também num incremento das relações e 

intercâmbios culturais e académicos, como podemos ler no excerto que se segue, 

retirado do jornal português Diário da Manhã: 

“Elemento fundamental do desenvolvimento de uma larga política atlântica é também a 

amizade com Espanha, frequentemente documentada – durante o mês findo – com a nossa 

brilhante participação na feira de Sevilha e com o intercâmbio universitário, a visita a 

Portugal dos estudantes de direito e de agronomia de Madrid, as conferências de um grupo 

de catedráticos portugueses de direito em Santiago de Compostela, a estada entre nós do 

professor de Santa Olalla, Comissário Geral das escavações arqueológicas de Espanha e de 

outros cientistas de renome europeu.” (Diário Da Manhã, “Balanço político do mês de 

Abril”, 1 de Maio de 1944: 3) 
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Porém, esta aproximação a Espanha faz-se em sentido oposto às consequências que teve 

a Segunda Guerra Mundial na implantação de representações culturais portuguesas no 

mundo, a qual: 

“(…) veio travar a a criação de novos leitorados e dificultar o funcionamento dos já 

existentes.” (Trindade, 1986: 13) 

Resumindo então o período entre 1931 e 1952, podemos dizer que os leitorados 

existentes (distribuídos como apresentado no Quadro 2) se concentram exclusivamente 

na Europa e que, mercê da Segunda Guerra Mundial, o número de leitorados diminuiu 

em todos os países – desaparecendo mesmo os que se situavam na Alemanha – excepto 

em Espanha, que graças à aproximação dos regimes autoritários português e espanhol, 

ganha nesta época um protagonismo assinalável. Com o fim da II Guerra Mundial, a 

distribuição de leitorados vai retomando a sua configuração anterior, excepto na 

Polónia, como podemos ver no Quadro 2.  

Quadro 2 – Nº de leitorados de 1930 a 1950, por países em números absolutos 

Anos 

Países 

1930 1931 1933 1937 1946 1950 

França 2 4 5 7 4 7 

Alemanha 1 3 3 5  2 

Reino Unido   1 3 2 3 

Itália    2 1 1 

Polónia    2   

Bélgica    1 1 1 

Holanda    1 1 1 

Espanha     3 3 

Suíça     1 1 

Fonte: Trindade 1986 
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Em 1952, o Decreto-Lei n.º 38.680 de 17 de Março transforma o Instituto para a Alta 

Cultura, então parte da Junta Nacional de Educação do Ministério da Educação 

Nacional, em Instituto de Alta Cultura, dotando-o de uma estrutura própria. Na 

sequência desta transição, Gustavo Cordeiro Ramos, Presidente do Instituto para a Alta 

Cultura (1942-1952) e posteriormente do Instituto de Alta Cultura (1952-1964, ver 

Anexo B), descreveu da seguinte forma as competências do Conselho de Expansão 

Cultural, que, em conjunto com o Conselho de Investigação Científica, formava a nova 

instituição: 

“Ao Conselho de Expansão Cultural foi confiada missão de não menor envergadura. 

Cumpre-lhe orientar a divulgação da nossa cultura e acção civilizadora no mundo, pela 

criação de Cadeiras de Estudos, Institutos e leitorados em Universidades Estrangeiras, com 

o objectivo primacial do Ensino da Língua, Literatura e História, bem como o 

estabelecimento de acordos culturais com o estrangeiro, organização de congressos, etc. 

Desse modo se dá satisfação plena às exigências da época presente.” (Ramos, 1952: 10) 

No contexto da nova instituição, entre os Ministérios da Educação e dos Negócios 

Estrangeiros mantêm-se co-responsabilidades no que diz respeito à prática de ensino e 

divulgação da língua e cultura portuguesas, como podemos ler o seguinte excerto do 

discurso acima citado, em que o então Presidente, se referiu à acção de divulgação da 

língua e cultura como parte da política internacional: 

“Todas as nações civilizadas procuram intensificar o intercâmbio cultural que na maior 

parte delas, dada a sua importância como base imprescindível da política internacional, está 

a cargo de uma direcção-geral própria do Ministério das Relações Exteriores. E assim é que 

dentro desta ordem de ideias o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros está representado 

no Instituto por intermédio do seu delegado.” (Ramos, 1952: 10-11) 

A ligação histórica, que aqui entrevemos, da divulgação, da cultura e da língua, ao 

mundo académico e à investigação científica, mas também à política internacional, são 

características distintivas do modelo português. A manutenção destas características ao 

longo das décadas tem constituído uma mais-valia para a divulgação da língua e cultura 

portuguesas nestes meios, mas tem sido um factor de retracção relativamente a uma 

abertura a públicos mais alargados, como veremos mais à frente.  

A transformação do Instituto para a Alta Cultura em Instituto de Alta Cultura foi 

justificada em documento próprio com a previsão de incremento das relações culturais 

que o final da guerra viria a proporcionar: 
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“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 adquiridas e organizar convenientemente o quadro do seu pessoal. A 

experiência do passado e as perspectivas do futuro não só permitem, mas até impõem, a 

remodelação que agora se leva a efeito, como resultado de lição colhida e, na medida em 

que é lícito prever quanto a um maior incremento nas relações culturais. (…) Pelo que 

respeita às relações culturais, merece registar-se que foi possível, apesar das dificuldades 

provocadas pela guerra, manter, desenvolver e até, em alguns casos, criar centros de 

expansão da cultura portuguesa. O desejado encontro amigável dos povos virá, sem dúvida, 

abrir novos horizontes a estes esforços de afirmação nacional. Uma obra andava 

empreendida, e essa foi profundamente prejudicada com a guerra: a expansão da língua nas 

comunidades portuguesas do estrangeiro.” (Decreto-Lei n.º 38.680 de 17 de Março) 

Baseando-se na leitura deste diploma legal, Marques Guedes afirma que  

“(…) privilegiava-se agora uma valorização estratégica de uma identidade nacional oficial. 

De um projecto transcendente, passava-se a medidas mais terra a terra. O objectivo antes 

decretado transforma-se no de uma valorização nacional através do ensino, no estrangeiro, 

da nossa literatura, a nossa arte, o conhecimento da nossa história e outros elementos da 

nossa cultura.” (Guedes, 1999 A: 9) 

O Decreto-Lei nº 46 038 de 16 de Novembro de 1952, tendo como objectivo proceder a 

uma reforma do Instituto e especialmente dos seus órgãos, designa como fins desta 

instituição:  

“[…] concorrer para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da cultura superior e da cultura 

artística, da investigação científica e das relações culturais com o estrangeiro e difusão da 

língua e cultura portuguesas.” (Decreto-Lei nº 46038 de 16 de Novembro de 1952) 

Ao sumariar a actividade deste Instituto no que respeita aos leitorados, Marques 

Guedes, salienta a ligação da política cultural do estado à política externa. 

“Entre 1952 e 1976, ano da sua extinção, o Instituto de Alta Cultura inaugurou mais de 

cinquenta e sete postos, culminando num total de setenta e sete o número de leitorados em 

funcionamento. As orientações geográfica, política e cultural, no entanto mantiveram-se. 

Dos novos leitorados, três eram em Universidades Norte-americanas, um no Senegal; todos 

os outros foram criados em universidades europeias ocidentais. Apesar das decisões serem 

tomadas nos sucessivos Ministérios da Educação (e não no dos Negócios Estrangeiros) a 

coincidência das escolhas era notável e atestava bem a existência de um sólido regime na 

política cultural do Estado português: a west side story que referi.” (Guedes, 1999 A: 10) 



 
 

36

Como podemos ver no Quadro 3, João Trindade, num artigo publicado na Revista 

ICALP em 1986, refere a existência de 96 leitorados em 1974, o que não está em total 

concordância com os números avançados por Marques Guedes, mas não contraria a sua 

tese de uma primeira tendência para a orientação geográfica da política cultural externa 

a ocidente5. 

João Trindade, refere ainda que dos leitorados existentes em 1974:  

“46 estavam a cargo exclusivo do IAC, 28 eram por ele subsidiados em grande parte, 22 

dependiam das respectivas universidades. Para além disso, o IAC prestava apoio a todos 

eles, sob a forma de envio de bibliografia e material didáctico, concedendo também bolsas 

de estudo para a sua frequência.” (Trindade, 1986: 14) 

José Manuel Esteves refere que, não obstante a criação de leitorados ter abrandado 

durante a Segunda Guerra Mundial, em 1970 funcionavam 65 leitorados espalhados por 

todo o mundo, mas mais concentrados na Europa (Esteves 2002, p. 99). Esta estimativa 

também não colide com os dados apresentados por Trindade no artigo acima referido e 

que serviu de base à construção do Quadro 3. 

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, América e Ásia, chegando-se à década de 90 com cerca de 

160 leitorados (Esteves, 2002: 99). No entanto, 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 (Ver 

anexo A). “De uma instituição bipolar, com um sector dedicado à investigação 

científica e outro à difusão da língua e cultura portuguesas, emergiram duas 

instituições separadas, autónomas e completamente independentes uma da outra: por 

um lado, o Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC); por outro (…) o 

Instituto de Cultura Portuguesa (ICAP)” (Guedes, 1998: 117) 

 

                                                 
 
5 O autor refere 4 fases na celebração de Acordos Culturais entre Portugal e outros países, entre 1954 e 
1999, que transpõe de certa forma para a política de criação de leitorados. São elas: a “fase ocidental” 
(1954-1974), a “fase de leste” (1974-1976), a “fase do reforço dos laços históricos” (1976-1980) e a fase 
da “trivialização política” (1981 e 1999). (Guedes, 1999 A: 6) 
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Quadro 3 – Nº de leitorados de 1955 a 1974, por países em números absolutos 

Anos 
Países 

1955 1960 1965 1970 1974 

Alemanha 4 5 9 12 15 

Áustria   1 2 3 

Bélgica 1 1 1 3 6 

Espanha 4 4 5 4 7 

França 8 9 10 10 23 

Grã-Bretanha 4 4 5 9 10 

Holanda 1 1 2 3 2 

Itália 1 2 3 5 9 

Noruega   1 1 1 

Roménia    1 1 

Suécia   1 1 1 

Suíça 1 1 2 3 2 

África do Sul    1 2 

Rodésia    1 1 

Senegal   1 1 1 

Japão    2 2 

Brasil    4 5 

Canadá    1 1 

EUA    2 4 

Total 24 27 41 66 96 

Fonte: Trindade 1986 

 

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 (DL 7/79 de 27 de Janeiro) (Ver 

Anexo A) foi devolvido à procedência (Ministério da Educação). Entre 1980 e 1992 

(data da criação do Instituto Camões), o ICALP mudou de ênfase e trocou a prioridade 

antes dada à afirmação emblemática da identidade nacional pela vontade mais 

pragmática de fazer dela propaganda internacional; de algum modo voltara-se ao 

projecto inicial da Primeira República.  

A reintegração pós-colonial do Estado e do país na comunidade internacional, a 

emigração que aumentava desde os anos 50 e o projecto de integração europeia 

impunham o reposicionamento de Portugal no sistema internacional. A intervenção 

cultural do estado continuou focada na Literatura, na Arte, na História e na “alta 

cultura” portuguesas (Marques Guedes 1992 B: 11) 
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No que diz respeito à criação de leitorados, não obtivemos qualquer informação global 

acerca do período que vai de 1974 a 1985, a informação respeitante a 1985 e 1989 

encontra-se resumida na Figura 2. Da sua leitura salientamos o prosseguimento do 

investimento em países da Europa, sobretudo na França, no Reino Unido e em Itália e a 

criação de leitorados nos países africanos de língua oficial portuguesa. 

No final dos anos 80, a estratégia para os leitorados definida pela Direcção do ICALP e 

apresentada no Anuário ICALP 1988, tinha como objectivos “repensar a rede dos 

leitorados existente na Europa, dando especial atenção ao ensino especializado em 

desenvolvimento nos países da CEE” (Cristóvão 1988: 51), por ensino especializado, 

entendia-se as línguas aplicadas a contextos específicos e a tradução; “dar prioridade 

absoluta aos países Africanos de Língua Oficial Portuguesa estabelecendo Projectos de 

apoio ao ensino do Português e enviando para esses países Leitores/Assessores 

Pedagógicos” (Cristóvão 1988: 51); procurar alargar a rede de Leitorados do Oriente; 

estudar formas de intercâmbio com os países da América Latina, reformular os 

leitorados no Brasil, “levando à prática dois tipos de experiências distintas: envio de 

professores visitantes e experiência de Leitores/Assistentes Culturais” (Cristóvão 1988: 

52); iniciar uma experiência de Coordenação de Leitorados “mediante nomeação de um 

leitor/Coordenador que tem como função planificar actividades de carácter pedagógico 

e cultural, coordenando os colegas de um mesmo país ou de países próximos” 

(Cristóvão 1988: 52) e “Estabelecer um mais activo diálogo com os leitores, insistindo 

na competência quer pelos critérios de selecção desses leitores quer pela organização 

de cursos de formação para os docentes seleccionados.” (Cristóvão 1988: 52). 

As linhas de orientação acima apresentadas permitem-nos explicar por um lado a 

criação de leitorados nos países da África Lusófona que se iniciou por volta de 1987 e 

discernir o início de quatro linhas orientadoras que ainda hoje podemos reconhecer na 

política de língua e cultura levada a cabo pelo Instituto Camões: a importância da 

divulgação cultural ligada ao ensino da língua a nível universitário; a importância da 

formação de profissionais ligados ao português na Europa, permitindo conferir prestígio 

à língua e à cultura portuguesas; o alargamento da rede para o exterior da Europa com 

especial incidência na formação de professores nos PALOP; a importância da formação 

dos professores recrutados como leitores; e ainda o início de uma diversificação das 

funções atribuídas aos professores enviados para universidades estrangeiras. 



 
 

39

Figura 2 – Nº de leitorados de 1985 a 1989, por países em números absolutos 
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Fonte: 1985 - Trindade 1986; 1987 – Cristóvão 1989; 1988 - Cristóvão 1988; 1989 – Cristóvão 1990 

Ao Instituto Camões, criado em 1992 e sucessor do Instituto de Língua e Cultura 

Portuguesa (ICALP), foram atribuídas como competências “dar uma resposta 

integrada e eficaz às exigências de defesa da língua e valorização da cultura 
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portuguesas, reunindo funções até então dispersas por várias estruturas e 

departamentos governamentais” (Decreto-Lei 135/92 de 15 de Julho).  

O Decreto-lei (n.º 135/92 de 15 de Julho) especifica a estrutura do Instituto e as 

competências atribuídas a cada um dos serviços que o compõem, entre os quais a 

Divisão de Professores e Leitorados, entretanto extinta, e à qual competia: 

� Apoiar e acompanhar as actividades dos institutos, centros, professorados e 

leitorados de língua e cultura portuguesas; 

�  Apoiar pedagogicamente a preparação e organização dos programas e materiais 

adequados aos diversos cursos de língua e cultura portuguesas, em colaboração com 

os serviços competentes do Ministério da Educação e com os institutos, centros, 

professorados e leitorados no estrangeiro; 

� Propor critérios para a selecção de docentes de ensino do português no 

estrangeiro, acompanhar o respectivo recrutamento e bem assim, as acções de 

formação a eles destinadas 

Em 1992, existiam 136 leitorados portugueses em universidades estrangeiras, 

instituições várias de ensino superior, centros culturais e institutos de investigação 

científica de toda a ordem. Um total de 10 outros tinha já sido provido e aguardava a 

entrada em funções do novo Instituto para começar a trabalhar (Guedes, 1992 B). 

Olhando para a distribuição dos leitorados por países (ver Figura 3) notamos, como 

seria de esperar, uma predominância dos países com os quais Portugal mantinha 

relações culturais bilaterais mais intensas:  

“O cenário obtido é assim porventura mais fácil de contextualizar no âmbito das nossas 

relações culturais bilaterais. E a sua conotação política resulta mais óbvia. O país com 

maior número de Leitorados é, por uma enorme margem, a França, onde foi aberto o 

primeiro posto, com um total de 27 postos. Em segundo lugar, com 20 leitorados, está o 

nosso mais antigo aliado, o Reino Unido. Muito próxima está a Itália com 14 postos” 

(Guedes, 1992 B: 25-26)  

No seu relatório de 1992, Marques Guedes faz uma breve análise diacrónica dos 

leitorados em que especifica a importância da fase ICALP (1980-1992): 
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“Há duas épocas de crescimento acelerado do número de Leitorados, ambas durante o 

período de existência do último predecessor do Instituto Camões, o Instituto de Cultura e 

Língua Portuguesa. Uma primeira logo no início do ICALP, entre 1980 e 1983, enquanto 

este tinha como presidentes o Dr. Blanco de Portugal (1980 a 1982) e o Professor Mozer 

(1982-1984). (...) Uma segunda época, que curiosamente corresponde aos três últimos anos 

do ICALP, enquanto este teve como Presidente o Professor Armando Marques Guedes 

(1990-1992).” (Guedes, 1992 B: 31-32) 

Em 1994 (ver Figura 3), podemos observar a continuação do aumento do número de 

leitorados na Alemanha, em Espanha, em França, na Grã Bretanha e na Itália, a criação 

de novos postos, por exemplo no México, no Brasil ou no Congo. Confirma-se assim 

por um lado a tendência predominantemente eurocêntrica e o investimento nos PALOP 

e por outro a continuação daquilo a que Marques Guedes chamou “trivialização 

política” das políticas de língua e cultura. Uma das questões a sublinhar neste ponto é a 

complexificação da rede de docência neste período. 

A integração, em 1994, do Instituto Camões no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

da tutela do qual depende hoje (Decreto-Lei n.º 48/94), constituiu a consagração da 

acção cultural como parte integrante e inequívoca da política externa do Estado e 

designa esta instituição como instrumento privilegiado dessa política. A partir desta 

data, o Instituto Camões começa a apresentar nos seus documentos outras designações, 

além de leitorados, para a sua presença em instituições universitárias estrangeiras: 

passam a existir também Cátedras e universidades apoiadas6, designações que se 

mantêm até hoje.  

Em 1997, a nova lei Orgânica do Instituto Camões (Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de 

Julho) redefiniu, de certa forma, a instituição, passando a sua natureza a ser designada 

da seguinte forma: “assegura a orientação, coordenação e execução da política 

cultural externa de Portugal, nomeadamente da difusão da Língua portuguesa” (Artigo 

1º Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de Julho). Actualmente o seu objectivo é a promoção e 

difusão da língua e cultura portuguesas no estrangeiro e as suas atribuições passam por 

desenvolver programas adequados à difusão da língua e cultura; promover o português 

como língua de comunicação internacional; desenvolver e gerir a rede de formadores e 

leitores de língua e cultura; desenvolver acções culturais no estrangeiro, divulgar no 

                                                 
 
6 Universidades apoiadas são Instituições de Ensino Superior nas quais é leccionada a língua portuguesa e 
que têm com o Instituto Camões protocolos de cooperação que estabelecem o apoio que o Instituto 
Camões concede à Instituição. Os apoios podem ser, por exemplo, no âmbito da contratação ou 
remuneração de docentes contratados localmente. 
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estrangeiro acções culturais realizadas em Portugal; gerir a actividade dos Centros 

Culturais no estrangeiro; preparar e coordenar as comissões mistas decorrentes dos 

acordos culturais bilaterais; conceder apoio financeiro a cidadãos e entidades que se 

dediquem ao estudo e investigação da língua e cultura; promover e apoiar a promoção 

de obras de divulgação da língua e cultura no estrangeiro; e ainda apreciar e aprovar 

planos de actividades, acompanhar a contratação e formação de pessoal; coordenar e 

acompanhar a actividade de formadores e leitores (Artigo 2º Decreto-Lei n.º 170/97 de 

5 de Julho).  

Na composição da orgânica do Instituto, à Direcção de Serviços de Língua Portuguesa e 

Intercâmbio Cultural (DSLPIC) cabe gerir tudo o que diz respeito à internacionalização 

do ensino da língua portuguesa em instituições de ensino superior e afins, através da 

Divisão de Ensino e Promoção da Língua Portuguesa, da Divisão de Programas e 

Acordos Culturais e da Divisão de Intercâmbio e Programas de Apoio.  

São competências gerais deste departamento a gestão da rede de formadores e leitores 

de língua e cultura portuguesa no estrangeiro; promoção do português como língua de 

promoção internacional; a preparação de acordos e programas culturais internacionais e 

a gestão das bolsas e subsídios decorrentes dos programas de intercâmbio. As suas 

competências específicas são coordenar, orientar e avaliar as actividades dos leitores e 

formadores; promover e coordenar cursos de português como língua estrangeira fora de 

Portugal; promover e coordenar a formação de docentes e certificar cursos de português 

através da Universidade Portuguesa (Artigo 13º Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de Julho).  
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Figura 3 – Nº de leitorados por países em 1992 e 1994 em números absolutos 
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Fontes: 1992: Guedes 1992 B, 1994: Instituto Camões 1994 
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A Figura 4 mostra em traços largos a composição e as mais recentes transformações da 

rede de docência do Instituto Camões no mundo7. Podemos verificar que a Europa é o 

continente onde existe maior representação portuguesa neste âmbito, seguida da África 

(sobretudo nos PALOP), da Ásia (área de actuação do IPOR), e por fim a América. 

Notamos também que os países com maior presença de leitorados e instituições 

apoiadas se encontram na Europa Ocidental e que é também aí que a diversidade de 

situações é maior. Como em 1992 e 1994, a França, embora diminuindo o número de 

leitorados, continua a ser o país onde esta presença é mais sentida, seguida da Itália.  

De 2004 para 2006 mantêm-se as tendências acima identificadas, verificando-se um 

aumento significativo no número de representações em Espanha e Itália, que passa a ser 

o país com o maior número de representações. Como já foi aqui referido, Espanha foi, 

num dado momento, devido à proximidade política dos regimes autoritários, uma das 

prioridades geográficas da política externa portuguesa de língua e cultura, tornando a 

sê-lo novamente no presente. Este país é em 2006/2007 o 3º em número de leitorados, a 

seguir à Itália e à França, e tem no seu território um Centro Cultural (Vigo) e 4 Centros 

de Língua (Barcelona, Cáceres, Madrid e Vigo). Esta tendência é confirmada pela actual 

Presidente do Instituto Camões em entrevista ao Jornal Público em 2005: 

“Não faço política – sou uma funcionária pública, executo políticas. Posso discutir, 

tecnicamente, as melhores formas de as executar, mas as grandes decisões políticas não são 

minhas. Quando o Primeiro-ministro disse que a prioridade é Espanha, por acaso já 

estávamos a trabalhar nessa direcção, mas vamos dar mais força.” (Público, 18 de Abril de 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
7 Em 2004 não se encontram incluídos os cursos de português leccionados em centros culturais e de 
língua portuguesa, como é o caso do Centro Cultural do Instituto Camões em Paris ou o Centro de Língua 
Portuguesa do IPOR em Macau, nem o apoio a algumas instituições não universitárias como a Associação 
para o Desenvolvimento dos Estudos Portugueses Brasileiros e de África e Ásia Lusófonas em Paris ou o 
Health Exchange Centre em Chengdu, na China. Para a composição detalhada da actual rede de docência 
do Instituto Camões ver anexo G. 
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Figura 4 – Número de Leitorados, Universidades apoiadas e Cátedras em 2004/2005 e 2006/2007, 

por países, em nº absolutos 
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Fonte: www.instituto-camoes.pt (para 2004/2005, visualisado em Abril de 2005; para 2006/2007, 

visualizado em Outubro de 2006) 
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A Figura 5 ilustra o crescente número de instituições de ensino universitário 

estrangeiras apoiadas pelo Estado Português, a que nos temos vindo a referir. O 

decréscimo verificado em 1946 ficou a dever-se à II Guerra Mundial. Esta Figura 

mostra um pico acentuado 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. Apesar de 

seguirem diferentes orientações, constata-se que essa política de reorganização é 

apoiada por uma evolução positiva dos meios financeiros atribuídos ao Instituto de 

Língua e Cultura Portuguesa/Instituto Camões entre 1986 e 19968 (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).  

Figura 5 - Evolução do número de Leitorados, Cátedras e Universidades Apoiadas desde 1930 até 

2006 em números absolutos 
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8 1108 e 1783 milhões de escudos, respectivamente, a preços constantes 1985  
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Fontes: 1930-1946 – Trindade 1986; 1950-1987 – Cristóvão 1989; 1988 - Cristóvão 1988; 1989 –

Cristóvão 1990;1992 – Guedes 1992 B; 1994 - "Instituto Camões - Síntese de actividades 1994"; 

2004; 2005; 2006 – www.instituto-camoes.pt 

A subida significativa de instituições apoiadas que observamos entre 2005 e 2006 

explica-se em grande parte através da presença portuguesa em 6 novos países 

(Eslovénia, Etiópia, Grécia, Moldávia, Nigéria e Uruguai) e do reforço desta presença 

em países como os Estados Unidos (8 novas instituições), Espanha (8), Itália (4) e 

França (3). 

Figura 6 – Rede de docência do Instituto Camões em 2006/2007 por continentes 

0

20

40

60

80

100

120

EUROP A ÁFRICA AMÉRICA ÁS IA E OCEÂNIA MÉDIO ORIENTE

 

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

Na Figura 6, 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 portuguesa continua mais forte na 

Europa (sobretudo nos países por onde a rede começou a formar-se: França, Reino 

Unido, Itália, Espanha e Alemanha) do que nos outros continentes. Esta distribuição 

geográfica é indicadora de uma política de língua e cultura tradicionalmente virada para 

a Europa, visando a afirmação 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 do Instituto Camões, ou da 
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Universidade Pedagógica - Pólo da Beira (Moçambique) onde estão 1 formador, 5 

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. 

O Instituto Camões 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. Os leitorados deixaram de ser as únicas componentes daquilo que 

se convencionou designar Rede de Docência, que congrega ainda cátedras, 

universidades apoiadas (com professores ou apoios de outro tipo), aulas de língua 

portuguesa em instituições de natureza não universitária como alguns Centros Culturais 

do Instituto Camões, ou ainda os projectos de ensino de língua a professores no activo 

nos PALOP.  

O ensino do português para fins específicos iniciou-se com a introdução do português 

em cursos de línguas estrangeiras aplicadas e com a existência de disciplinas opcionais 

de português em cursos como o direito ou a medicina, por exemplo na Universidade de 

Economia de Esmirna, na Turquia e no International Health Exchange Centre em 

Chengdu na China9. Incrementar o estudo da língua portuguesa nestes moldes é, 

afirmou-nos a Presidente do Instituto Camões em entrevista no início de 2007, uma das 

prioridades actuais da instituição: 

“A Língua Portuguesa é pedida para fins de trabalho, isto é, Português Língua de Trabalho, 

que era uma coisa que até aos uns anos atrás talvez até há sete, oitos anos ainda não era 

pedido. Neste momento, porque quem comanda tudo isto são os negócios e é a economia e 

há neste momento interesses económicos no Brasil, em Angola e em Moçambique isso faz 

emergir o interesse sobre a Língua Portuguesa como oportunidade de trabalho para os 

jovens. […] Portanto neste momento nós estamos em universidades que não só de 

humanísticas, estamos em universidades de Economia, Ciência Política, nalguns países 

Medicina, por exemplo, na China que pedem para aprender Português porque fazem muito 

Medicina em África e no Brasil, Direito, Gestão, portanto nestas universidades neste 

momento o Português é uma língua de opção e portanto as pessoas fazem Língua 

Portuguesa para terem uma mais valia em termos de negócios e de oportunidades laborais.” 

(Entrevista a Simonetta Luz Afonso, Presidente do Instituto Camões desde 2004) 

                                                 
 
9 Na Turquia está colocado um leitor, que acumula funções na Universidade de Economia de Esmirna e 
na Universidade de Ancara. O International Health Exchange Centre em Chengdu na China recebe apoio 
pedagógico por parte do Instituto Camões. 



 
 

49

Já em 2003, em Entrevista ao jornal Público, a Presidente do Instituto Camões 

reconhecia que, face ao crescimento do interesse económico de vários países pelo Brasil 

e pelos países africanos de língua oficial portuguesa, a procura de uma aprendizagem 

funcional da língua é mais intensa do que a procura pelo estudo da língua como 

especialidade académica, e que as prioridades do Instituto deveriam reflectir essa 

mudança.  

“As instituições não são monolíticas, têm que se adaptar às novas realidades da sociedade, 

da economia. […] É preciso ter a noção de que, hoje, a língua portuguesa continua a ser 

estudada por especialistas, mas que a grande procura é dos não especialistas.” (Público – 18 

Abril 2003) 

Outra prioridade avançada pela actual direcção do Instituto Camões é a formação de 

tradutores em língua portuguesa para trabalhar em instituições como, por exemplo, a 

União Africana. Também a presença de leitores em instituições parlamentares 

estrangeiras e em instituições internacionais, tais como o Parlamento de Timor-Leste ou 

a CEDAO indica que, paulatinamente, se vão introduzindo mudanças no modelo 

português de internacionalização da língua. Mudanças que vão no sentido de uma maior 

abertura ao mundo exterior às universidades, mudanças que é preciso apoiar e fomentar. 

Tendo em conta estes factos, talvez fosse interessante o Instituto Camões incrementar 

através da sua rede a oferta de cursos pagos para empresas ou para o público em geral. 

No que diz respeito à cooperação entre os vários países de língua oficial portuguesa, e 

entre as diversas instituições que têm competências neste domínio, apercebemo-nos, ao 

consultar o site do Instituto Camões que se encontram em curso no âmbito dos 

leitorados, várias acções de cooperação. 

No que diz respeito à colaboração intra-institucional: 

• O leitorado na Faculdade de Direito de Bissau é assegurado pelo Instituto 

Camões em cooperação com o IPAD 

• O leitorado no parlamento de Timor-Leste é assegurado através de cooperação 

entre a Assembleia da República Portuguesa e o Instituto Camões 

No que diz respeito à colaboração entre países 
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• Os leitorados da África do Sul e de Harare no Zimbabwé são assegurados pelo 

Instituto Camões, mas os leitores que ocupam os postos foram recrutados na 

Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique  

 

4.2. Cátedras, Centros Culturais e Centros de Língua como instrumentos da 

política de divulgação da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro 

4.2.1. Cátedras 

Segundo informação obtida em entrevista, as primeiras cátedras tuteladas pelo Instituto 

Camões foram criadas durante a direcção de Luís Adão da Fonseca, com o objectivo de 

conferir prestígio à cultura portuguesa, seguindo um modelo já utilizado pela Comissão 

dos Descobrimentos. 

“Eu defendi a ideia que devia-se prestigiar a cultura portuguesa. Então, prestigiar a cultura 

portuguesa significava que devíamos criar nas universidades, onde fosse possível, cátedras 

de cultura portuguesa. Iam ser escolhidas universidades de grande prestígio e tinham de ser 

cátedras que fossem as melhor dotadas que existiam naquela universidade, para passarem a 

ser uma referência. […] E isso, digamos, todo o sistema de funcionamento eu já o tinha na 

cabeça, porque eu tinha experimentado na Comissão dos Descobrimentos. Já havia cátedras 

desse tipo criadas no tempo da Comissão dos Descobrimentos. E então a minha ideia […] 

era que o Camões viesse não só a ter as cátedras que ele criava como, seria o herdeiro 

normal das cátedras da Comissão dos Descobrimentos quando a Comissão dos 

Descobrimentos acabasse.” (Entrevista a Luís Adão da Fonseca, Presidente do Instituto 

Camões de 1992 a 1995) 

As Cátedras são geralmente da responsabilidade de um professor local. A sua actividade 

passa pela organização de actividades culturais e pela disponibilização de verbas para a 

deslocação à universidade de especialistas em diversas áreas da língua e da cultura. 

Actualmente, como podemos ver no Quadro 4, existem 20 Cátedras em países da 

Europa e da América Latina. As cátedras são associadas a nomes prestigiados da área da 

cultura: existem, por exemplo, duas cátedras Fernando Pessoa, uma na Roménia e outra 

na Venezuela. 

De acordo com uma das nossas entrevistadas, leitora que colabora com o responsável na 

organização das actividades da cátedra da universidade onde se encontra inserida, a 

cátedra constitui 
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“[…] um meio de difusão cultural mas relacionada com a parte académica. É suposto nós 

podermos oferecer aos alunos cursos que tenham que ver com a literatura, com a cultura ou 

até provavelmente com a língua, […] ou podem ser por exemplo vindas de escritores, etc” 

(Entrevista a I30) 
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Quadro 4 - Cátedras em 2006/2007 

Continente País Cidade Universidade Cátedra 

Alemanha Trier 
Universidade de 
Trier 

Cátedra Carolina 
Michaëlis de 
Vasconcelos 

Espanha Salamanca 
Universidade de 
Salamanca 

Cátedra de 
Estudos 
Portugueses 

Clermont-Ferrand 
Universidade 
Blaise Bascal 

Cátedra Sá de 
Miranda   

Nantes 
Universidade de 
Nantes  

Cátedra Sophia de 
Mello Breyner 

França 

Paris 
Universidade de 
Nanterre - Paris X  

Cátedra Lindley 
Cintra 

Bari 
Universidade de 
Bari 

Cátedra David 
Mourão-Ferreira 

Florença 
Instituto 
Universitário 
Europeu 

Cátedra Vasco da 
Gama 

Pisa 
Universidade de 
Pisa 

Cátedra Antero de 
Quental 

Universidade de 
Roma Tor 
Vergata 

Cátedra Agustina 
Bessa-Luís 

Roma 
Universidade de 
Roma La 
Sapienza 

Cátedra Padre 
António Vieira 

Itália 

Viterbo 
Universidade da 
Tuscia 

Cátedra Pedro 
Hispano 

Birmingham 
Universidade de 
Birmingham 

Cátedra Gil 
Vicente 

Londres 
Universidade de 
Londres - King's 
College 

Cátedra Charles 
Boxer 

Manchester 
Universidade de 
Manchester 

Cátedra Sophia de 
Mello Breyner 

Reino Unido 

Oxford 
Universidade de 
Oxford  

Cátedra D. João 
II 

Europa 

Roménia Bucareste 
Universidade de 
Bucareste 

Cátedra Fernando 
Pessoa 

México Cidade do México 
Universidade 
Nacional 
Autónoma do 

Cátedra José 
Saramago 

Rio de Janeiro 
Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 

Cátedra Padre 
António Vieira 

Brasil 

São Paulo 
Universidade de 
São Paulo 

Cátedra Jaime 
Cortesão 

América 

Venezuela Caracas 
Universidade 
Central de 
Venezuela  

Cátedra Fernando 
Pessoa 

Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado em Abril de 2007 
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4.2.2. Centros Culturais 

O grande impulsionador da criação de Centros Culturais foi o primeiro presidente do 

Instituto Camões, Luís Adão da Fonseca, pois, enquanto presidente, a sua prioridade era  

“[…] dar maior fôlego à promoção da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro com 

um reforço da componente cultural. Embora o antigo Instituto se chamasse de Língua e 

Cultura, uma ideia era reforçar a componente, não significava diminuir a componente do 

ensino da língua, mas reforçar a componente cultural.” (Entrevista a Luís Adão da Fonseca, 

Presidente do Instituto Camões de 1992 a 1995) 

Esta prioridade reflectiu-se na criação de um considerável número de Centros Culturais 

do Instituto Camões no mundo. Entre 1992 e 1995 foram criados 9 dos 20 Centros 

Culturais hoje existentes (ver Quadro 5) mas foram projectados outros que nunca 

chegaram a existir: 

“Acho que, também foi para mim muito estimulante o lançamento das bases dos primeiros 

institutos culturais no estrangeiro. Um dos casos mais interessantes é aqui perto em Vigo. 

[…] Lançaram-se as bases de Barcelona, uma solução que pareceu bastante aceitável […] 

em Roma não foi para a frente como eu tinha pensado, por razões estranhas ao Camões, em 

Madrid deixou-se tudo preparado […] Em Paris escolheu-se o edifício, em Bordéus 

escolheu-se o edifício. A minha preocupação era arranjar soluções muito dignas, eu queria 

sempre conciliar os contrários: soluções muito dignas que fossem baratas.” (Entrevista a 

Luís Adão da Fonseca, Presidente do Instituto Camões de 1992 a 1995) 

Relativamente aos Centros Culturais, a actual presidente do Instituto Camões afirmava, 

numa entrevista de 2005 no jornal Público, que  

“Os centros culturais na Europa parecem-me completamente inúteis. Não substituem as 

estruturas culturais da cidade mas têm custos. O que nós precisamos na Europa são os 

pontos focais, que são os nossos conselheiros culturais ou equivalentes e que com uma 

secretária, um telefone e um bom conhecimento do meio cultural promovem projectos 

portugueses. Não é preciso gastar mais dinheiro. Em África é que precisávamos de rever os 

nossos espaços. Em Angola e Moçambique, onde as nossas são as bibliotecas de referência, 

temos à volta de 100 mil leitores por ano. […] Podia haver um investimento maior no 

espaço para filmes, conferências, exposições, um espaço polivalente. Enquanto na Europa 

há estruturas dos próprios países que podemos e devemos utilizar, em África não há 

estruturas.” (Público, 18 de Abril de 2005: 35) 
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Esta posição explica em grande medida o facto de não se terem criado, nos últimos anos 

qualquer Centro Cultural, o último –o pólo de Casablanca – abriu as suas portas em 

2004. 

Os Centros Culturais, geridos pela Divisão de Centros Culturais do Instituto Camões, 

são recursos bastante dispendiosos que implicam, entre outras despesas, a compra ou o 

arrendamento de um espaço, a sua manutenção e ainda ao pagamento de salários de um 

determinado número de funcionários. Já os Centros de Língua são espaços de presença 

da língua bastante menos dispendiosos, pois, regra geral, encontram-se instalados nos 

edifícios das universidades, que contribuem igualmente para as despesas de 

manutenção.  

 

Quadro 5 – Centros Culturais do Instituto Camões existentes em 2006/2007, por data de criação 

Cidade Ano de criação 

Nova Deli 1991 

Tóquio (IPOR) 1993 

Banguecoque (IPOR) 1993 

Bissau 1994 

São Tomé 1994 

Príncipe (pólo) 1994 

Brasília 1995 

Praia 1995 

Mindelo (pólo) 1995 

Paris 1995 

Luanda 1996 

Maputo  1996 

Vigo 1998 

Rabat 1998 

Beira (pólo) 1998 

Luxemburgo 1999 

Díli 2001 

Casablanca (pólo) 2004 

Pequim – Secção Cultural da 
Embaixada de Portugal 
(IPOR) 

s/d 

Macau (IPOR) s/d 
Fonte: www.instituto-camoes.pt 
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A equipa de investigação teve oportunidade de visitar o Centro Cultural Português de 

Vigo, em funcionamento na Casa de Arines, desde Julho de 1998. Esta casa data do 

século XVI e o seu uso foi cedido ao Estado português, a título gratuito, pelo Município 

de Vigo, com a concordância da Xunta de Galicia. Sendo a construção laica mais 

importante da cidade, a reabilitação da Casa de Arines foi apoiada financeiramente pela 

União Europeia e recebeu o Prémio Irmans Gomez Román. O Centro tem uma 

biblioteca e um centro multimédia e de exposições, “estando a ser organizada uma 

videoteca onde se poderão encontrar as últimas novidades do cinema português.” 

(www.instituto-camões.pt).  

Funciona ainda na Casa de Arines o Centro de Língua Portuguesa, criado em 2003, que 

organiza Cursos de Língua Portuguesa, em parceria com o Centro de Línguas da 

Universidade de Vigo, e Exames de Certificação de Português Língua Estrangeira, em 

parceria com o Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira da Universidade 

de Lisboa (CAPLE). 

No site do Instituto Camões podemos ler que se pretende com este Centro  

“[…] levar a Cultura Portuguesa a toda a Galiza, constituindo-se como um meio 

privilegiado de divulgação da produção artística portuguesa contemporânea. Pretende-se 

igualmente abrir a Casa de Arines aos movimentos culturais da cidade, integrando as suas 

iniciativas nos circuitos culturais galegos e privilegiando sempre uma política de 

colaboração com as instituições galegas.” (www.instituto-camões.pt). 

Este Centro Cultural é dirigido pelo leitor de Santiago de Compostela, que lecciona 

Língua e Cultura Portuguesa na Universidade dessa cidade galega e que é também o 

responsável pelo Centro de Língua Portuguesa de Vigo. Segundo este professor: 

“Em Santiago existe uma equipa altamente consistente cujo seu trabalho não depende da 

minha presença permanente. Tem um ritmo próprio para o qual eu dou o meu contributo 

ora aqui, ora em Vigo. No Centro Cultural de Vigo, é minha responsabilidade impor o 

ritmo. E como queremos trabalhar para toda a Galiza a partir deste Centro, é lá que guardo 

maior parte do manancial energético.” (Quiroga, 2007:2) 

O Centro é vocacionado para a colaboração com as entidades locais e regionais e tem o 

objectivo de fazer divulgação cultural em toda a região e não apenas na cidade onde se 

encontra localizado. Ali organizam-se diversas actividades nas seguintes áreas: cinema 

e vídeo, conferências, cursos de português, exposições, livro/literatura, música / dança e 
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teatro. Em 2006, foram organizados por exemplo os Domingos Gastronómicos; a 

Exposição "Vanguardas Portuguesas" em parceria com a Caixa Nova, o Teatro Arte 

Livre; o V Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo, com a participação do CEM-

Centro em Movimento, o MC4 e o Chapitô, em parceria com o Município de Vigo e 

Noescafeteatro-Associação Cultural; a Festa da Reconquista de Vigo, em parceria com a 

Associação Comercial de Vigo e a Associação de Vizinhos do Casco Velho; a 

Conferência "Encontros na Raia" em parceria com a Associação de Escritores de Língua 

Galega; a Semana de Teatro em Família em parceria com o Município de Vigo ou a 

Conferência Escritores Portugueses na Galiza. 

 

4.2.3. Centros de Língua  

A criação de Centros de Língua iniciou-se em 1998, sob a acção impulsionadora do seu 

Presidente, Jorge Couto, preocupado com a falta de peso do português nos 

departamentos de línguas das universidades dos países lusófonos: 

“Um elemento muito importante foi o de procurar reforçar a importância dos departamentos 

de português nos PALOP, nos países africanos de língua oficial portuguesa. Quando iniciei 

funções em 1998, verifiquei que nas universidades dos países africanos de língua oficial 

portuguesa os departamentos de português eram sempre os parentes pobres nos, no 

contexto dos departamentos de línguas. […] Daí que uma das primeiras prioridades tenha 

sido, a primeira, tenha sido a de elaborar um projecto de dotar as principais instituições 

universitárias dos países de língua oficial portuguesa de condições, quer a nível físico, quer 

de conteúdos, quer de quadros, que permitissem formar futuros professores de português 

com um mínimo de qualidade. E foi essa verificação e foi a definição dessa política que 

esteve na origem de um programa intitulado Centros de Língua Portuguesa, que tiveram a 

sua génese em Nampula, em Moçambique e que gradualmente se estenderam aos restantes 

países de língua oficial portuguesa e que atingem hoje um número significativo.” 

(Entrevista a Jorge Couto, Presidente do Instituto Camões de 1998 a 2002) 

Tendo sido pensados para reforçar o ensino do português nos PALOP, os Centros de 

Língua rapidamente se disseminaram pelo mundo, como podemos ver no Quadro 6. 

Baseando-nos no regulamento do Centro de Língua de Lille, apresentamos aqui as 

funções genericamente atribuídas a estes centros pelo Instituto Camões: promover o 

conhecimento da língua e cultura portuguesas e das culturas lusófonas, apoiar o 

desenvolvimento dos estudos e da investigação sobre a língua e a cultura portuguesas 
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assim como sobre as culturas lusófonas; colocar à disposição dos professores, dos 

estudantes, dos investigadores e de outras pessoas interessadas, os recursos documentais 

e os instrumentos de formação fornecidos pelo Instituto Camões, nomeadamente no  

Quadro 6 – Centros de Língua do Instituto Camões existentes em 2006/2007, por data de criação 

Cidade Ano de criação 
Budapeste 1998 

Nampula 1998 

Buenos Aires 1999 

Praia 1999 

Beira 1999 

Maputo 1999 

São Tomé 1999 

Goa 2000 

Lubango 2001 

Barcelona 2001 

Lyon 2001 

Newcastle 2001 

Oxford 2001 

Bucareste 2001 

Dili 2001 

Joanesburgo 2002 

Hamburgo 2002 

Bissau 2002 

Benguela 2003 

Vigo 2003 

Newark 2003 

Cáceres 2004 

Lile 2004 

Cidade do México 2004 

Praga 2004 

Tunis 2004 

Pusan 2005 

Madrid 2005 

Poitiers 2005 

Lublin 2005 

Viena  2006 

Antuérpia 2006 

Edimburgo 2006 

Constança 2006 

Dacar 2006 

Estocolmo 2006 

Caracas 2006 

Luanda A inaugurar 

Windhoek A inaugurar 

Abuja Em instalação 

Cidade do Cabo Em instalação 

Florença Em instalação 
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Leeds Em instalação 

Adis-Abeba Em instalação 

Zagreb Em instalação 

Macau s/d 
Fonte: www.instituto-camoes.pt 

campo do Português Língua Estrangeira; favorecer, através das instalações e dos 

equipamentos, a realização de projectos e de actividades de promoção do ensino e da 

difusão da língua e da cultura portuguesa (http://www.instituto-

camoes.pt/clp/regclplille.htm). 

Cumprindo a sua vocação inicial, 11 dos 38 Centros de Língua em funcionamento 

encontram-se em países de Língua Oficial Portuguesa. Estes centros parecem constituir 

instrumentos eficazes de divulgação da língua, uma vez que neste momento 8 novos 

Centros se encontram em fase de instalação (ver Quadro 6). 

O que se revela ser a maior fragilidade dos Centros de Língua relativamente aos Centros 

Culturais é não potenciarem a divulgação da língua e a cultura fora do espaço 

académico. 

 

4.3. Outras estruturas e recursos para a internacionalização da língua e cultura 

portuguesas 

4.3.1. Em Portugal 

Segundo Maria José Stock, em 2002 e no âmbito do XV Governo Constitucional, para 

além do Instituto Camões, “ao qual competirá funcionar como torre de controlo” 

(Stock, 2005: 264) são ainda atribuídas competências, na esfera de acção da política 

cultural externa na qual se insere a promoção da língua portuguesa, a outras instituições. 
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Quadro 7 – Instituições Estatais com competências na política cultural externa 

Tutela Instituição 

Instituto Camões 

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 

Missão para a CPLP 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas  

No Ministério da Educação Gabinete de Assuntos Europeus e Relações 
Internacionais 

Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e 
do Ensino Superior Ministério da Ciência e Ensino Superior 

Fundação das Universidades Portuguesas 

Gabinete das Relações Culturais Internacionais 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas 

Instituto Português do Património Arquitectónico 

Ministério da Cultura 

Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia 

ICEP Portugal – Investimentos, Comércio e Turismo 

Fonte: Stock, 2005: 64 

A socióloga refere neste âmbito que: 

A cooperação regular e estruturada, a definição de áreas estratégicas, o inventário de 

recursos, a definição de planos conjuntos de actuação, a concertação de objectivos, a 

articulação de objectivos, a articulação das intervenções, a afectação racional dos meios em 

termos de economias de escala, nem sempre têm sido prosseguidas, devidamente valoradas 

e aproveitadas. Contudo, no quadro de uma política externa que abarque todos os vectores, 

estes constituem os pressupostos-base indispensáveis para uma actuação eficaz, duradoura e 

de viabilidade garantida” (Stock, 2005: 265) 

É pois através da cooperação entre todas estas instituições e entre todos os países 

lusófonos, que as acções de promoção da língua portuguesa e do seu ensino poderão ser 

mais eficazes. 

No que respeita ao nível não universitário, o ensino de português no estrangeiro, 

encontra-se a cargo Ministério da Educação e remonta ao final dos anos 60 do século 

passado. Foi sob a orientação do Ministro da Educação Veiga Simão, com o propósito 
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de proporcionar aos portugueses luso-descendentes meios de manterem e intensificarem 

os seus laços com Portugal que foram criados os primeiros cursos de ensino básico no 

estrangeiro, mais precisamente no Luxemburgo, estendendo-se posteriormente a outros 

países. (www.deb.min-edu.pt, visualizado em 2005). 

Já no caso do ensino da língua e cultura portuguesa em instituições de ensino 

universitário em países estrangeiros, as competências estão atribuídas ao Instituto 

Camões e ao Instituto Português do Oriente.  

 

4.3.2. Instituto Português do Oriente 

O Instituto Português do Oriente foi criado em 1989, como pessoa colectiva de natureza 

associativa sedeada em Macau, com autonomia financeira e património próprio 

(Decreto-Lei n.º 57/89/M de 11 de Setembro). Em 1999, antecipando a passagem da 

administração de Macau para a República da China, deu-se a primeira mudança de 

estatutos, o IPOR passou a ter sede em Lisboa e o seu corpo associativo alterou-se, 

passando a ser designado por Associados Fundadores e Associados Ordinários. Do 

primeiro grupo fazem parte o Instituto Camões e a Fundação Oriente e do segundo 

empresas que têm interesses na região sudoeste asiática. O IPOR tem como finalidades  

“(...) preservar e difundir a língua e cultura portuguesa no oriente e promover o 

conhecimento das culturas orientais, com vista à continuidade e ao aprofundamento do 

diálogo intercultural entre os portugueses e os povos do oriente, participar no apoio de raiz 

cultural portuguesa, valorizando a ligação entre si e com Portugal, tendo como objectivo 

último e fundamental, o estreitamento das relações dos respectivos países com Portugal 

(...).” (www.ipor.org.pt) 

Segundo a sua actual presidente, o orçamento do IPOR é constituido a partir das 

contribuições das instituições associadas: 

“O IPOR é uma associação privada, que tem como associado maioritário o Estado 

português através da participação do Instituto Camões tutelado pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros que tem uma cota associativa de 51%, depois o outro grande 

associado digamos assim é a Fundação Oriente e tem 44%, os restantes que são 5% são no 

fundo depois divididos em partes iguais por uma série de pequenos associados que são o 

BES, o BNU, a EDP, a OVIONE, portanto empresas do foro privado que contribuem em 

parceria nas suas relativas proporções com os outros sócios grandes para que o dinheiro que 
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nós no fundo temos, o orçamento que temos e com o qual fazemos face às múltiplas 

actividades.” (Entrevista a Maria Helena Rodrigues, Presidente do Instituto Português do 

Oriente) 

Em articulação com o Instituto Camões, o IPOR assegura o funcionamento de uma rede 

de leitorados e cursos de português (ver Quadro 8) na Coreia do Sul, Filipinas, 

Indonésia, Japão, Malásia, República Popular da China, Tailândia e Vietname; do 

centro de Língua Portuguesa em Pusan, na Coreia do Sul; do centro de Língua 

Portuguesa e do Instituto Português do Oriente em Macau (ver Quadro 10); dos Centros 

Culturais Portugueses de Banguecoque e Tóquio; e ainda da Secção Cultural da 

Embaixada de Portugal em Pequim (ver Quadro 9), como podemos ver nos quadros 

apresentados. Por se encontrar sedeado em Macau, o Instituto Português do Oriente 

torna-se um valioso instrumento para intermediar a gestão da divulgação da língua e 

cultura portuguesas naquela parte do mundo, nas palavras da sua presente, o IPOR é: 

“[…] uma instituição sedeada no terreno, mais próxima dos contextos onde é desenvolvido 

o trabalho dos leitorados e portanto com um tipo de acção, enfim, diferente em termos de 

proximidade. Mas a política obviamente que deverá ser definida em conjunto pelo Instituto 

Camões e pelos outros associados, no fundo a direcção [do IPOR] é um órgão executivo, 

faz as suas propostas e depois tem uma gestão durante a vigência de um determinado tipo 

de plano e orçamento, tem a vigência para gerir […] desde que respeite o orçamento e que 

respeite as orientações.” (Entrevista a Maria Helena Rodrigues, Presidente do Instituto 

Português do Oriente) 

No que diz respeito à implementação de leitorados no Sudoeste Asiático, as decisões 

cabem, em última instância, ao Instituto Camões. A maioria dos leitorados actualmente 

existentes “são fruto de uma presença continuada na região, a maior parte deles já 

eram os leitorados suportados pelo governo de Macau” outros foram criados mais 

recentemente, “já depois de 1999 com acordos normalmente tripartidos, ou seja, […] a 

universidade onde vai funcionar o leitorado, o IPOR e o Instituto Camões, portanto um 

protocolo tripartido para esse funcionamento.” (Entrevista a Maria Helena Rodrigues, 

Presidente do Instituto Português do Oriente) 
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Quadro 8 - Leitorados e Instituições apoiadas da Rede IC/IPOR, em 2006/2007 

País Cidade Universidade 

Cantão Universidade de Jinan 

Hong Kong Universidade de Hong Kong 

Pequim Universidade de Estudos Estrangeiros 

Pequim Universidade de Comunicações da China 

Xangai Universidade de Estudos Internacionais 

Xiamen Universidade Nacional de Hua Qiao 

China 

Chengdu 
International Health Exchange Centre (Instituição 
apoiada - apoio científico e pedagógico) 

Coreia do Sul Pusan Universidade de Estudos Estrangeiros de Pusan 

Indonésia Jacarta Universidade Indonésia 

Malásia Kuala Lumpur Universidade Malaya 

Universidade de Chulalongkorn 
Tailândia Banguecoque 

Universidade de Thammasat 

Fonte: www.instituto-camoes.pt 

Os Centros Culturais têm também uma gestão partilhada:  

“[…] são parte das embaixadas e portanto aí há, digamos, uma tutela dividida porque no 

fundo é uma representação diplomática, portanto […] está à responsabilidade do 

embaixador mas também é governado, digamos assim, pelo Instituto Camões e é um sitio 

onde realmente o IPOR depois acaba por ter uma tutela um bocado partilhada quer com o 

Instituto Camões quer com a representação diplomática.” (Entrevista a Maria Helena 

Rodrigues, Presidente do Instituto Português do Oriente) 

Nos Centros Culturais funcionam igualmente cursos de língua, portanto no que diz 

respeito ao objecto de estudo deste projecto, devemos reter que a internacionalização da 

língua também se faz nesta prática de cursos livres de língua portuguesa nas secções ou 

nos departamentos culturais das embaixadas. 

Quadro  9 – Centros Culturais da Rede IC/IPOR existentes em 2006/2007, por data de criação 

Cidade Ano de criação 

Tóquio (IPOR) 1993 

Banguecoque (IPOR) 1993 

Pequim (IPOR) s/d 

Macau (IPOR) s/d 

Fonte: www.instituto-camoes.pt 
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Existem ainda dois Centros de Língua Portuguesa, um na Coreia do Sul, mais 

precisamente na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pusan e outro em Macau, na 

sede do Instituto Português do Oriente. Segundo dados avançados em entrevista pela 

Presidente do Instituto Português do Oriente, este último tem actualmente cerca de 1500 

alunos, um número que tem vindo a crescer, e “que corresponde a este crescente 

interesse que há na China pela língua portuguesa, por causa das relações económicas 

com os países africanos principalmente de língua portuguesa e também do Brasil” 

(Entrevista a Maria Helena Rodrigues, Presidente do Instituto Português do Oriente). 

Quadro 10 – Centros de Língua da Rede IC/IPOR existentes em 2006/2007, por data de criação 

Cidade Ano de criação 
Pusan (Coreia do Sul) 2005 
Centro de Língua Portuguesa do Instituto Português 

do Oriente em Macau 

S/d 

Fonte: www.instituto-camoes.pt 

 

Tendo em conta que o português é língua oficial na região e que, consequentemente, 

existem actos administrativos que se efectuam nesta língua, o IPOR tem um acordo com 

os serviços administrativos da Região Administrativa Especial de Macau para formar 

linguisticamente funcionários que a utilizam no seu quotidiano profissional. 

Os principais públicos das aulas de língua são pessoas que trabalham na área das 

relações internacionais e económicas com os países de língua portuguesa, pessoas que 

trabalham na área do turismo e do património, e ainda os funcionários dos serviços 

administrativos da Região Administrativa Especial de Macau, acima referidos. 

O recrutamento de leitores para as Universidades do Sudoeste Asiático é realizado pelos 

serviços do Instituto Camões em Portugal, enquanto no caso dos docentes do Centro de 

Língua do Instituto Português do Oriente em Macau este é feito pelo próprio IPOR. 

Excepcionalmente, no ano lectivo de 2004 foi o Instituto Camões que se encarregou do 

processo de recrutamento destes últimos.  

“Neste momento […] a maior parte, quase todos, são docentes que vieram para cá da 

mesma maneira que os leitores foram para os leitorados, ou seja, foram seleccionados pelo 

Instituto Camões, a pedido do então presidente do IPOR que […] confiou aos organismos e 



 
 

64

aos departamentos de coordenação de leitorados do Instituto Camões essa tarefa que é 

muito mais fácil e exequível fazer em Portugal [porque] o Camões tem concursos para 

leitores, portanto no fundo foi abrir um concurso para leitores, para a Ásia e entre eles os 

professores do IPOR. […] Aquilo que o IPOR sempre teve e que está no acordo, no 

protocolo entre o Instituto Camões e o IPOR, é que acometia ao IPOR a responsabilidade 

da selecção e da contratação dos seus docentes. Houve em 2004 essa situação de ser […] o 

Instituto Camões ele próprio a fazer a selecção, a pedido do IPOR, fazer a selecção dos 

leitores e dos docentes.” (Entrevista a Maria Helena Rodrigues, Presidente do Instituto 

Português do Oriente). 

O seu acompanhamento pedagógico é da responsabilidade do Instituto Português do 

Oriente pois, segundo a sua presidente, os desafios que se colocam a um professor nesta 

parte do mundo são muito específicos e exigem um acompanhamento de proximidade. 

“Os leitores que estão na rede Instituto Camões/IPOR enviam os seus relatórios ao IPOR e 

nós enviamos regularmente os relatórios para o Instituto Camões. A coordenação científica 

e pedagógica dos leitorados sob a nossa tutela é efectivamente nossa. […] Como lhe digo, 

nós aqui temos uma grande vantagem de ter proximidade, de ter conhecimento directo dos 

contextos […] mas é claro que procuramos não andar arredados do que é a política geral do 

Instituto Camões, agora fazemos as nossas adaptações e eu pessoalmente sinto-me 

perfeitamente autorizada e com legitimidade para dar as orientações em função de não só 

da minha formação, que é da área, como do conhecimento directo que eu tenho dos 

contextos onde o trabalho é desenvolvido. ” (Entrevista a Maria Helena Rodrigues, 

Presidente do Instituto Português do Oriente). 

 

De acordo com a nossa interlocutora, o conhecimento quer da língua materna dos 

alunos, quer da realidade social dos países para onde se deslocam é uma mais-valia para 

que o trabalho do leitor seja bem sucedido. Acalenta por isso o projecto de permitir que 

todos os leitores do Sudoeste Asiático façam parte do corpo docente do Centro de 

língua do IPOR, como forma de preparação linguística, social e cultural para as suas 

missões de leitorado: 

“Era um projecto meu os leitores para esta parte do mundo fazerem uma passagem pelo 

IPOR, porquê? Porque as pessoas naturalmente não vêm de Portugal a saber falar chinês, e 

eu estou a centrar-me um bocadinho na China talvez, exactamente porque é a grande 

procura que nós temos neste momento. Ora conhecer a língua materna dos alunos em 

alguns sítios é fundamental para a comunicação, e mesmo quando não é fundamental para a 

comunicação […] é fundamental para o ensino da língua. […] E além disso há um choque 

cultural como é natural, um choque no bom e no mau sentido, dá para os dois, mas há uma 

maneira de estar, há toda uma vivência, há todo um universo de vivências em que digamos 
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que Macau digamos podia ser uma espécie de estágio, uma espécie de plataforma, não é, os 

professores virem de Portugal e adquirirem aqui alguma ambiência local, e de alguma 

experiência de trabalhar com alunos asiáticos que é muito diferente de alunos europeus e 

poderem ir [depois] para os leitorados desta parte [do mundo]. […] Portanto há toda uma 

aprendizagem que se pode fazer aqui neste centro de língua, que poderia servir, e foi isso 

que eu tentei implementar ou começar a implementar.” (Entrevista a Maria Helena 

Rodrigues, Presidente do Instituto Português do Oriente) 

O estatuto específico da instituição que aplica as orientações de política de língua e 

cultura nesta região mostra-nos que é possível a existência de um modelo em que 

Estado e entidades privadas partilham responsabilidades neste domínio. No entanto, 

seria necessário avaliar a funcionalidade, em termos financeiros e administrativos, deste 

modelo que à partida poderia permitir uma maior aproximação do centro de decisão das 

redes e dos circuitos “locais”, levando a ganhos de eficácia e de impacto das acções 

implementadas. 

 

4.3.3. O Governo Brasileiro 

O Departamento de Relações Culturais do Ministério das Relações Exteriores brasileiro 

possui na sua estrutura a Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) que está 

encarregada de orientar, coordenar e executar a política cultural externa do Brasil sob a 

vertente da difusão da língua portuguesa e da literatura e cultura brasileiras; por 

intermédio das actividades dos Centros de Estudos Brasileiros, Institutos Culturais 

bilaterais, Leitorados Brasileiros em Universidades Estrangeiras, Casas do Brasil e 

outras instituições (www.dc.mre.gov.br/brasil). 

Os Centros de Estudos Brasileiros (Quadro 11) são instituições directamente 

subordinadas ao Chefe da Missão Diplomática ou repartição consular do Brasil em cada 

país, constituindo o principal instrumento de execução da política cultural brasileira no 

estrangeiro. As suas actividades estão relacionadas com o ensino da Língua Portuguesa 

falada no Brasil; à difusão da Literatura Brasileira; à distribuição de material 

informativo sobre o Brasil; à organização de exposições de artes visuais e espectáculos 

teatrais; à co-edição e distribuição de textos de autores brasileiros; à difusão da música 

erudita e popular; à divulgação da cinematografia brasileira; além de outras formas de 
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expressão cultural brasileira, como palestras, seminários e outros 

(www.dc.mre.gov.br/brasil). 

Os Institutos Culturais Bilaterais (ver Quadro 11) são entidades sem fins lucrativos de 

direito privado e, embora autónomos, funcionam em articulação com as Missões 

diplomáticas e consulares das áreas em que estão sedeadas.  

Quadro 11 –Centros de Estudos Brasileiros e Institutos Culturais em 2004/2005 e 2006/2007 

Continente Cidade / País 2004/2005 2006/2007 

Assunção-Paraguai  x 
Bogotá-Colômbia x x 
Buenos Aires- Argentina x x 
Caracas-Venezuela x x 
Georgetown-Guiana x x 
La Paz- Bolívia x x 
Lima-Peru x x 
Manágua-Nicarágua x x 
México-México x x 
Montevidéu-Uruguai x x 
Paramaribo-Suriname x x 
Quito-Equador x x 
Santiago-Chile x x 
São José- Costa Rica x x 
São Salvador-El Salvador x x 

AMÉRICA 

Washington-Eua x x 
Milão-Itália x x 
Roma-Itália x x 
Helsinki-Finlandia x x 

EUROPA 

Barcelona-Espanha  x 
Maputo-Moçambique x x 
Luanda-Angola x x 

ÁFRICA 

Bissau-Guiné Bissau  x 

Fonte: www.dc.mre.gov.br 

A rede de Leitorados (ver Quadro 12)reúne professores que trabalham em universidades 

estrangeiras. Adicionalmente, o Departamento Cultural do Itamaraty colabora com 

diversas outras instituições académicas estrangeiras que desenvolvem trabalhos 

voltados para o estudo de temas brasileiros. Além de prestar apoio financeiro, o 

Departamento Cultural procura contribuir para as actividades desenvolvidas, facilitando 

intercâmbios e doações de material cultural. Adicionalmente, o Departamento Cultural 

colabora com diversas outras instituições académicas estrangeiras que desenvolvem 

trabalhos voltados para o estudo de temas brasileiros. Concede, ainda, auxílio financeiro 

aos Núcleos de Estudos Brasileiros de Austin, Leiden, Caracas e Montevideo. Além de 
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prestar apoio financeiro, o Departamento Cultural procura contribuir para as actividades 

desenvolvidas, facilitando intercâmbios e doações de material cultural. 

O Ministro de Estado das Relações Exteriores e o Ministro de Estado da Educação 

definem o leitor brasileiro como “o professor universitário, de nacionalidade brasileira, 

que se dedica ao ensino da língua portuguesa falada no Brasil, e da cultura e da 

literatura nacionais em instituições universitárias estrangeiras.” (Portaria Interministerial 

Nº 01, de 20 de Março 2006). O leitor brasileiro deve ter experiência didáctica no 

ensino de língua portuguesa para estrangeiros, na variante brasileira; de literatura e 

cultura brasileiras, bem como de teoria literária e linguística; ter nacionalidade brasileira 

e ter fluência na língua estrangeira correspondente ao país para o qual pretende se 

candidatar (Edital – CGCI nº 024/2006). Os leitores ficam em funções durante dois 

anos, podendo prorrogar este prazo uma única vez, por igual período. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), do 

Ministério da Educação, executa a análise dos currículos e indica os candidatos pré-

selecionados; o Departamento Cultural do MRE (DC/MRE) apresenta à instituição 

universitária estrangeira os currículos dos candidatos pré-selecionados; e a instituição 

universitária estrangeira escolhe entre os candidatos pré-selecionados o leitor brasileiro 

que ocupará a vaga. 
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Quadro 12 - Rede de Leitorados brasileiros em 2004/2005 e 2006/2007 

Continente Universidade / País 2004/2005 2006/2007 

Universidade Nacional de Côte D’Ivoire (Costa do Marfim) 1  
Universidade de Gana/Legon (Gana) 1  
Universidade do Estado de Lagos (Nigéria)  1 

África 

Universidade Agostinho Neto (Angola)  1 
Universidade Técnica de Berlim (Alemanha) 1 1 
Universidade Eotvos Lorand (Hungria) 1 1 
Universidade de Córdoba (Espanha) 1 1 
Universidade de Aarthus (Dinamarca) 1 1 
Universidade de Estocolmo (Suécia) 1 1 
Universidade do Porto (Portugal) 1 1 
Universidade de Essex (UK) 1 1 
Universidade de Nottingham (UK) 1  
King´s College (UK) 1 1 
Manchester Business School (UK) 1  
Universidade de Londres (UK) 1 1 
Birbeck College (UK)  1 
Universidade Queen Mary (UK)  1 
Universidade Swansee, Gales (UK)  1 
Universidade Estadual de Moscou (Rússia) 1 1 
Université Paris III - Sorbonne Nouvelle (França) 2 1 
Université de Paris X – Nanterre (França) 1 1 
Université de Paris XIII - Nord Villetaneuse (França) 1 1 
Université Paris XVIII – Vincennes–Saint Denis (França) 1  
Université de Nice - Sophia Antipolis (França) 1  
Université Lyon II - Lumière (França) 2 1 
Université Blaise-Pascal - Clermont Ferrand (França) 1 1 
Université de Nantes (França)  1 
Universidade de Paris VIII (França)  1 
Universidade de Bolonha (Itália) 1 1 
Universidade de Varsóvia (Polónia) 1 1 
Universidade de Viena (Áustria) 1  

Europa 

Universidade Karolina  (Republica Checa)   
Universidade de Quebec (Montreal, Canadá) 1 1 
Universidade de Buenos Aires (Argentina) 1 1 
Universidade de Havana (Cuba) 1 1 
Universidade Autônoma de Santo Domingo (Republica 1 1 
Universidad Externado de Colômbia (Colombia)  1 
Universidade das Índias Ocidentais em Bridgetown  1 
Universidade das Índias Ocidentais em Kingston (Jamaica)  1 
Universidade da Califórnia (USA)  1 
Universidade da República (Uruguai)  1 
Universidade do Panamá (Panamá)  1 
Universidade da Costa Rica (Costa Rica)  1 
Universidade das Índias Ocidentais (Trinidad e Tobago)  1 

América 

Universidade Federal do Haiti (Haiti)  1 
Universidade de Goa (Índia) 1 1 
Universidade Jawaharlal Nehru (Índia) 1 1 

Ásia 

Universidade de Pequim (China) 1 1 

Fonte: www.dc.mre.gov.br 
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4.3.4. Cooperação entre o Governo Brasileiro e o Governo Português 

A cooperação entre o Governo Brasileiro e o Governo Português é regida por um 

Convénio de Cooperação entre o Instituto Camões do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros Português e o Departamento Cultural do Ministério das Relações 

Exteriores Brasileiro, assinado em Setembro de 2001, pelo Presidente do Instituto 

Camões, Jorge Couto e Maria Celina de Azevedo Rodrigues, do Departamento Cultural 

do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Este documento prevê que “As Partes 

promoverão a troca de informações e encorajarão actividades que possam contribuir 

para a cooperação mútua nos domínios da promoção da Língua Portuguesa e das 

culturas portuguesa e brasileira, nos respectivos países e em países terceiros.” 

(http://www.consuladoportugalsp.org.br/convenio_departamento.htm). Os principais 

objectivos deste convénio são os seguintes: 

� Estimular a presença e o reforço da utilização da Língua Portuguesa em 

organismos e organizações das Nações Unidas e em organizações internacionais de 

carácter regional, no sentido da sua adopção como língua oficial de trabalho; 

� Estudar formas de articulação entre os Centros Culturais Portugueses e os 

Centros de Língua Portuguesa - Instituto Camões com os Centros de Estudos 

Brasileiros e Institutos Culturais, em países terceiros, visando a convergência de 

actividades e o desenvolvimento de estratégias regionais concertadas; 

� Rentabilizar estruturas, meios e custos; 

� Promover estudos e iniciativas adequadas à criação de plataformas comuns na 

Internet, para aprendizagem da Língua Portuguesa e divulgação das culturas 

portuguesa e brasileira; 

� Estimular o estabelecimento de Departamentos, Cátedras, Leitorados e Centros 

de Estudos de Língua, Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira em universidades e 

instituições de ensino superior no outro país; 

� Estudar formas de coordenação de iniciativas conjuntas neste domínio em países 

terceiros; 
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� Estimular o ensino da Língua Portuguesa em Timor-Leste e apoiar os esforços 

internacionais no sentido da sua difusão no seio da população local, em concertação 

com as autoridades de Timor-Leste; 

� Envidar esforços no sentido da institucionalização de um sistema de 

equivalência de níveis de Certificação do Português Língua Estrangeira, nas variantes 

portuguesa e brasileira; 

� Estudar formas de acesso, em regime de reciprocidade, a bolsas de investigação 

e formação de docentes na área do português Língua Estrangeira; 

� Promover o intercâmbio de livros, publicações científicas, culturais, 

educacionais e de investigação, bem como produtos multimédia; 

� Estimular a realização de projectos conjuntos de investigação em domínios de 

interesse mútuo; 

� Encorajar a participação em reuniões científicas, culturais e artísticas de carácter 

internacional, realizadas nos respectivos países, proporcionando apoio adequado para 

a participação dos seus representantes na outra Parte; 

� Estudar a possibilidade de organizar Jornadas Culturais no outro país, com uma 

duração de 7 até 30 dias, nas quais se incluirão exposições, apresentação de filmes, 

eventos musicais e encontros de escritores que permitam um melhor conhecimento 

mútuo; 

� Promover o diálogo entre as respectivas entidades competentes na área da 

preservação do património cultural e arquitectónico, mediante a realização de 

encontros, seminários e conferências. 

Ainda no âmbito dos esforços do Brasil para a internacionalização da língua portuguesa, 

e da cooperação entre o Brasil e Portugal nesse sentido, podemos ler no portal do 

Governo Brasileiro, com a data de 14 de Outubro de 2005, o seguinte:  

“O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro de Portugal 

José Sócrates, divulgaram na passada quinta-feira dia 13, na cidade do Porto, declaração 

conjunta que contempla diversos itens de interesse educacional. Os dois principais são a 

criação do Instituto Machado de Assis no Brasil e a promoção da língua portuguesa na era 
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digital. (...) O Instituto será criado sob a orientação do Instituto Camões de Portugal, com 

Coordenação do MEC. Serão parceiros o Ministério das Relações Exteriores e a Academia 

Brasileira de Letras.” (http://portal.mec.gov.br/ai-Portal AI, visualizado a 21 de Novembro 

de 2005) 

A criação deste novo instituto e a sua colaboração próxima com o seu homólogo 

português poderá ser uma mais-valia no que diz respeito à divulgação e ensino da língua 

portuguesa no mundo, através da coordenação de esforços no interior do mundo 

lusófono. No entanto, segundo informações recolhidas junto da Presidente do Instituto 

Camões, este instituto não se encontra ainda em funcionamento, o que dificulta as 

acções de cooperação entre os dois países no que diz respeito à língua: 

“[A cooperação] é sempre muito pontual porque o Brasil não tem nenhuma instituição 

como nós que possa ser o nosso homólogo na formação da Língua Portuguesa […] é 

anunciado há muitos anos mas não existe e penso que nem será criado tão cedo. É sempre 

uma ideia recorrente mas não existe e portanto a nossa interlocução com o Brasil à volta da 

língua é sempre com o Ministério da Educação e com o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros” (Entrevista a Simonetta Luz Afonso, Presidente do Instituto Camões desde 

2004) 

 

4.3.5. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Instituto Internacional de 

Língua Portuguesa  

Segundo Vítor Aguiar e Silva, numa comunicação apresentada na conferência 

Internacional A Língua Portuguesa: Presente e Futuro, que teve lugar em Dezembro de 

2004 na Fundação Calouste Gulbenkian,  

“(…) uma língua converte-se em língua internacional ou transnacional, não pelas «suas 

propriedades estruturais intrínsecas, não por estar ou ter estado associada a uma grande 

cultura, não por ter sido veículo de uma prestigiosa literatura, mas graças ao poder político, 

militar, económico, cultural e científico-tecnológico do povo, do país e do Estado de que 

ela é língua nacional ou língua oficial. Foi assim com o império romano, foi assim com o 

império espanhol, foi assim com o império português, com o império inglês e com o 

império francês. (…) Na lógica e na dinâmica dos impérios, a língua é uma primordial 

marca simbólica, um inestimável instrumento de comunicação, em especial nas práticas 

administrativas e judiciais, e um cimento vivo do todo heterogéneo e tendencialmente 

centrífugo que é sempre um império.” (Moreira, 2005: 25-26).  
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A expansão portuguesa nos séculos XV e XVI permitiu que o português se difundisse 

pelo mundo e se enraizasse em várias regiões. Para que a nossa língua não se torne 

brevemente uma ilustre desconhecida e continue a ser falada nesses e noutros locais é 

necessário implementar políticas, em cooperação com os outros países onde ela é língua 

oficial, que permitam a sua divulgação e valorização como língua de comunicação 

internacional. 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada em Lisboa, em Julho 

de 1996, com a finalidade de reunir os sete países lusófonos existentes - Brasil, Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe - em torno de 

três objectivos gerais, definidos nos Estatutos da Comunidade: a concertação político-

diplomática entre os seus membros; a cooperação económica, social, cultural, jurídica e 

técnico-científica; e a promoção e difusão da Língua Portuguesa. 

Na origem da CPLP está uma iniciativa do Governo brasileiro: a criação do Instituto 

Internacional de Língua Portuguesa, o IILP, por ocasião da Reunião de Cúpula de 

Chefes de Estado dos Países de Língua Oficial Portuguesa, em São Luís do Maranhão, 

em 1989. Neste encontro, foi aprovado o acto constitutivo do Instituto, em que são 

definidos os seus objectivos básicos: 

� Promover a defesa da língua portuguesa, no pressuposto de que se trata de um 

património comum dos países e povos que a utilizam como língua nacional ou oficial; 

� Fomentar o enriquecimento e difusão do idioma como veículo de cultura, 

educação, informação e acesso ao conhecimento científico e tecnológico; 

� Promover o desenvolvimento das relações culturais entre todos os países e povos 

que utilizam o português; 

� Encorajar a cooperação, a pesquisa e o intercâmbio de especialistas nos campos 

da língua e da cultura 

 O IILP é identificado como o primeiro instrumento institucional da CPLP e tem sede na 

cidade de Praia, em Cabo Verde. No entanto, por inércias político-administrativas, este 

instituto não funciona ainda com todas as suas potencialidades (Alves 1999, p. 209). 
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No seguimento da criação do ILLP, as conferências e reuniões entre os responsáveis dos 

vários países cuja língua oficial é o português continuaram e em Fevereiro de 1994 em 

Brasília ficou acordado que “(...) os representantes dos Sete se empenhariam para que 

a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se constituísse em instrumento de 

concertação política e de cooperação nas áreas social, cultural e económica.” (Alves, 

1999: 214). Mas devido às circunstâncias políticas de então só em 1996 foi possível 

institucionalizar a CPLP, em Lisboa, com a presença dos Chefes de Estado e de 

Governo dos sete países. Segundo os Estatutos, a definição da CPLP é a “(...) de foro 

multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, da concertação 

político-diplomática e da cooperação entre os seus membros” (Alves, 1999: 216); os 

seus objectivos gerais são os que se seguem: 

� Concertação político-diplomática entre os seus membros em matéria de relações 

internacionais; 

� Cooperação, particularmente nos domínios económico, social, cultural, jurídico 

e técnico-científico; 

� Materialização de projectos de promoção e difusão da língua portuguesa; 

Para muitos dos protagonistas da divulgação da língua portuguesa no mundo, apesar da 

existência destes organismos, e não obstante os seus objectivos serem, em grande 

medida, convergentes, a cooperação entre países lusófonos no desenvolvimento e 

difusão da língua portuguesa não se revela suficiente. 

 

Em síntese, podemos dizer que a história dos leitorados portugueses mostra que as 

políticas de difusão internacional de língua e cultura são antigas e se têm vindo a alargar 

e complexificar ao longo dos temos, com a criação de Cátedras, de Centros Culturais, de 

Centros de Língua, com a contratação local de professores e a implementação de 

protocolos com as universidades. Os leitorados permanecem importantes e 

multifacetados instrumentos de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no 

universo académico estrangeiro, e os Centros de Língua vieram acrescentar dinâmica a 

essas acções, diversificando-as e transferindo para um local físico próprio parte da 

representação de Portugal, que até então se encontrava apenas corporizada na figura do 
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leitor, que passou a desempenhar nesses casos uma dupla tarefa de professor e gestor do 

Centro de Língua.  

Para além dos Leitorados, Cátedras e Centros de Língua, ou seja da política a nível 

universitário, revelou-se necessário fazer a divulgação da língua e da produção cultural 

portuguesa e de Portugal noutros contextos, extravasando o espaço académico ou 

fazendo-o transbordar para o exterior. Foi essa a missão atribuída aos Centros Culturais 

projectados que se ficaram pelo número de 20. Neste sentido, se se pretende 

desenvolver uma política de internacionalização da língua e da cultura portuguesas, 

torna-se cada vez mais imperativa uma intensificação da cooperação do Instituto 

Camões com outros ministérios, como o da Cultura ou o da Educação; e institutos 

públicos, como o ICEP ou o IPAD. 

Concretamente, do ponto de vista do que é divulgado sobre Portugal, a língua e a 

cultura, tal como têm sido entendidas, não esgotam o contexto académico. A produção 

cultural e científica portuguesa vai para além da História e da Literatura. O contributo 

de António Damásio para a divulgação do Portugal contemporâneo emparceira com a 

importância de autores consagrados como José Saramago ou José Mattoso. A este 

propósito, Marques Guedes, num texto de 1999, afirmava que: 

“Caso queiramos continuar a colocar académicos portugueses em universidades 

estrangeiras (o que me parece prioritário) interessa-nos fazê-lo em todos os domínios 

científicos, sem excepção; e convém-nos dar-lhes como missões uma maior imbricação dos 

seus esforços com os dos seus pares de lá e ainda trazer-nos de volta especializações que cá 

não tenhamos. […] O que me parece por na primeira linha os problemas, interligados, 

criados pela persistência, que acima referi, de duas dicotomias tradicionais em Portugal: a 

separação, datada, entre “Letras” e “Ciências” (as primeiras reputadas de mais políticas e 

menos científicas) e aquela, dela correlativa, desde 1995, entre o Instituto Camões (nos 

Negócios Estrangeiros) e Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional 

(no Ministério da Ciência). Distinções e clivagens deste tipo sem qualquer fundamentação 

senão a inércia institucional resultante de uma antiga partição de águas são paralisantes.” 

(Guedes, 1999 B: 254-255) 

Continua interessante esta posição, apesar de o Instituto de Cooperação Científica e 

Tecnológica Internacional (ICCTI) ter sido substituído pelo Gabinete de Relações 

Internacionais da Ciência e do Ensino Superior (GRICES), agora afecto ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os programas do GRICES, assim como os da 
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Fundação para a Ciência e Tecnologia permitem aos académicos portugueses de todas 

as áreas deslocações ao exterior, mas porque não se tornam eles também, melhorando a 

coordenação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja o Instituto Camões, 

instrumentos de divulgação de uma cultura científica portuguesa? 

Uma outra cooperação se impõe: entre todos os países cuja língua oficial é o português 

para divulgar e ensinar a sua língua e as suas culturas. A CPLP e o IILP são certamente 

as instituições mais adequadas para concertar essa cooperação. 
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5. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ALEMÃO, 

DO ESPANHOL, DO FRANCÊS, DO ITALIANO E DO INGLÊS 

Para contextualizar o estudo sobre as Políticas e Práticas de Internacionalização do 

Ensino da Língua Portuguesa torna-se importante compreender a forma como outros 

países da UE desenvolvem políticas concretas de difusão e implantação internacional da 

sua língua, nomeadamente no caso do Alemão, do Espanhol, do Francês, do Italiano e 

do Inglês. 

Com este propósito, foram contactados e entrevistados responsáveis de Embaixadas e 

representações culturais em Portugal da Alemanha, da Espanha, da França, da Itália, do 

Reino Unido, mas também dos Estados Unidos, país anglófono de grande relevância no 

que diz respeito à difusão da língua inglesa em múltiplos somínios.  

As entrevistas foram realizadas procurando responder a um conjunto de questões 

ligadas às políticas de língua e cultura destes países e aos instrumentos mobilizados para 

as concretizar: Quais as principais linhas de orientação da política cultural externa? Que 

agentes institucionais as protagonizam? Que acções, actividades e programas são 

desenvolvidos para a promoção da língua e cultura de cada país? Qual o perfil, estatuto, 

funções e processo de recrutamento dos professores que se dedicam ao ensino da língua 

do estrangeiro? Quais as principais áreas geográficas de actuação? Qual a política destes 

países relativamente ao ensino das suas línguas no contexto universitário externo? 

Passemos pois a uma breve caracterização de cada um dos modelos de 

internacionalização estudados tendo como pano de fundo a possibilidade de comparação 

com o modelo de internacionalização português. 

 

5.1. A política de Internacionalização de Língua e Cultura da Alemanha 

As principais orientações da política cultural externa alemã, que nos foram expostas em 

entrevista concedida por Matthias Fischer, Conselheiro Política/Imprensa da Embaixada 

da República Federal da Alemanha em Lisboa, concretizam-se essencialmente no 

desempenho de três tarefas: o intercâmbio cientifico; a organização de eventos culturais 

e o ensino da língua. 

Segundo informação recolhida no site do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros 

(http://www.auswaertiges-amt.de), a responsabilidade de promover a língua alemã recai 
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sobre várias organizações culturais independentes que recebem fundos públicos para 

esta função em particular. Para a sua realização concorrem três medidas principais. Uma 

primeira medida é a criação de infra-estruturas para o ensino da língua, como as escolas 

alemãs no estrangeiro, para as quais são mobilizados grandes investimentos, e que 

devem constituir elos de ligação entre a cultura alemã e a cultura do país receptor 

(Entrevista a Matthias Fischer, Conselheiro Política/Imprensa da Embaixada da 

República Federal da Alemanha em Lisboa) 

Em segundo lugar, a cooperação científica, que compreende a concessão de bolsas de 

estudo e apoio à investigação com a colaboração de um conjunto de organizações 

culturais como o Serviço de Intercâmbio Académico Alemão (DAAD) – que concede 

bolsas de estudo para alemães e estudantes estrangeiros, graduados, académicos, artistas 

e administradores; a Fundação Alexander von Humboldt – que concede bolsas de 

estudo para promover o intercâmbio de académicos altamente qualificados; o Instituto 

para as Relações Estrangeiras (IFA) – que promove relações culturais e de educação, 

entre outras.  

E por fim, o Goethe Institut, esta instituição assume-se como “o cartão de visita 

cultural da Alemanha” (http://www.goethe.de/ins/pt/lis/ptindex.htm), no sentido em que 

tem como funções promover o conhecimento da língua alemã no estrangeiro e fomentar 

a colaboração cultural a nível internacional, transmitindo uma visão da Alemanha 

através da prestação de informação sobre a vida política, social e cultural naquele país. 

As suas principais funções abrangem o ensino da língua alemã e o apoio a professores, 

escolas e instituições por intermédio de um serviço pedagógico que presta 

aconselhamento sobre manuais, metodologias e programas curriculares; acções de 

formação contínuas bem como ideias e materiais para promover a aprendizagem da 

língua.  

O Goethe Institut está associado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, dependendo 

financeiramente do mesmo mas reclamando uma relação de total independência em 

termos de actuação. Neste âmbito, em Portugal, segundo nos foi afirmado pelo nosso 

entrevistado, o Goethe Institut e a Embaixada da República Federal da Alemanha 

mantêm igualmente uma relação de independência. 
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A rede de professores do Goethe Institut é composta por docentes nativos da língua, 

com diploma universitário, maioritariamente na área das humanidades mas também em 

outras áreas, em função da diversidade de oferta educativa dos institutos, em cursos de 

língua aplicada, como por exemplo de alemão jurídico. 

A distribuição geográfica do Goethe Institut no mundo, nas palavras do nosso 

interlocutor, e como é possível constatar no quadro apresentado em anexo (ver anexo 

F), é vasta e tem diversos pontos de ancoragem: em primeiro lugar os países da Europa 

Ocidental; em segundo lugar os países da América Latina, em terceiro os países da 

Europa de Leste e Central, e por fim os países que têm o alemão como 2ª língua: a 

Hungria, Polónia, Luxemburgo. Os contextos árabe e asiático têm igualmente algum 

protagonismo na orientação geográfica das acções promovidas pelo Goethe Institut.  

Foi-nos ainda afirmado que as bolsas de estudo e os programas de intercâmbio 

académico promovidas pelo Estado alemão constituem o âmago da sua política cultural 

e de educação, sendo a promoção da cooperação internacional entendida como uma 

estratégia essencial para o futuro. 

 

5.2. A política de Internacionalização da Língua e da Cultura de Espanha 

Segundo o director do Instituto Cervantes em Lisboa, Ramiro Fonte,  

“Espanha como as democracias europeias desenvolvidas de grande tradição cultural tem um 

organismo encarregue da difusão da língua e da cultura no exterior” (Entrevista a Ramiro 

Fonte, Director do Instituto Cervantes em Lisboa),  

Neste caso o Instituto Cervantes, que é tutelado pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros espanhol. O Instituto Cervantes foi-nos apresentado como “uma instituição 

cultural jovem na Europa em comparação com estas outras de grande tradição”, tendo 

tido nos últimos anos, um grande crescimento em termos de actividades e de número de 

institutos no mundo, ficando este crescimento a dever-se ao crescimento do interesse 

pelo Espanhol. O nosso interlocutor justifica este acréscimo de interesse pelo facto de o 

espanhol ser “[…] uma das grandes línguas de cultura” mas também por ter “um grande 

número de falantes” e ainda porque “Espanha agora é a nona potência industrial do 
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mundo.”. Salienta ainda o facto de o Espanhol ser a segunda língu mais falada nos 

Estados Unidos da América: 

“[…] Bom, temos também que perceber o que acho que é um facto importante: é a segunda 

língua dos EUA.” (Entrevista a Ramiro Fonte, Director do Instituto Cervantes em Lisboa) 

Nas palavras do nosso interlocutor o Instituto Cervantes é “uma instituição pública que 

às vezes tem coisas de empresa privada”, uma vez que, se por um lado, depende dos 

orçamentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros Espanhol, usufrui, por outro, das 

verbas obtidas através dos cursos de línguas, pagos pelos alunos. 

Sendo uma academia de línguas, o Instituto Cervantes cumpre igualmente as funções de 

centro cultural: 

“O Instituto Cervantes não deixa de ser uma academia de línguas porque aqui se dão aulas 

de espanhol, mas também um centro cultural que difunde pois as culturas espanholas em 

diferentes âmbitos, podíamos dizer, da criação artística, cultural ou intelectual ou mesmo 

fazermos uma exposição de pintura, ou uma palestra onde se fala de história por assim 

dizer...esse é mais ou menos o modelo.” (Entrevista a Ramiro Fonte, Director do Instituto 

Cervantes em Lisboa) 

Segundo o nosso interlocutor, Espanha tem como principais riquezas a diversidade 

cultural, paisagística e linguística. Tendo em conta a diversidade linguística, o instituto 

oferece, dependendo da procura, para além de castelhano, cursos de basco, de catalão e 

de galego (em Portugal oferece unicamente aulas de castelhano.)  

Se no passado o Estado espanhol dirigiu os seus esforços de promoção das línguas e da 

cultura espanholas para os países europeus, tendo implementado no continente 28 

Institutos Cervantes (ver anexo J), actualmente a área geográfica preferencial é Ásia, 

pois “a China [emerge] como grande potência mundial, uma potência demográfica, 

eles também precisam de saber línguas para a sua expansão económica e política” 

(Entrevista a Ramiro Fonte, Director do Instituto Cervantes em Lisboa) 

Tal como outras instituições a que nos temos vindo a referir ao longo deste capítulo, o 

Instituto Cervantes gere uma rede de professores, nativos de língua espanhola, dispersos 

pelos seus cerca de 60 pólos em todo o mundo (ver anexo J) com dois tipos de ligação 

institucional ao Instituto Cervantes. 
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Por um lado, há professores que pertencem ao quadro da instituição: 

“O Cervantes tem uma série de professores, por assim dizer, fixos não é, que são fixos que 

são mesmo professores do Cervantes […] Há professores em Lisboa que já entraram aqui 

no Cervantes que conseguiram mesmo a “praça” de professores do Cervantes que podem 

ficar cá pois já para toda a vida, mesmo muitos têm já a vida aqui em Lisboa.” (Entrevista a 

Ramiro Fonte, Director do Instituto Cervantes em Lisboa) 

Estes professores estão ligados a um país em particular e não necessitam deslocar-se 

entre os vários institutos como é o caso dos directores, dos chefes de estudos, dos chefes 

de actividades, e dos administradores que se deslocam quinquenalmente. Apesar de 

terem postos fixos, os professores devem regressar regularmente a Espanha para 

frequentar cursos de formação. 

Por outro, há professores contratados: 

“Há muitos professores jovens, desses jovens que têm a licenciatura de hispânicas, […] que 

vão viver fora da sua casa, a juventude agora é muito mais viageira se calhar também por 

não ter um trabalho fixo […]. Pois saem um bocadinho à aventura, o que não deixa também 

de ser outra forma de emigração e então chegam a Lisboa, porque Lisboa fica perto de 

Espanha é quase como estar na casa e começam a dar aulas, e estes são contratados. É um 

tipo de professor que já estou a dizer, normalmente muito jovem, muito entusiasta, porque 

tem também muito a vitalidade da juventude e são a maioria dos professores contratados.” 

(Entrevista a Ramiro Fonte, Director do Instituto Cervantes em Lisboa) 

O Director do Instituto Cervantes de Lisboa justifica esta política de contratação de 

professores com questões do foro financeiro: 

“Porque o que se passa aqui, não é que eu defenda esta política mas é a política do 

Cervantes, é que o Cervantes não [pode] gastar muito dinheiro, porque também não tem 

muito dinheiro, e então não tem hipótese de converter em funcionários […] a grande 

quantidade de professores que tem.” (Entrevista a Ramiro Fonte, Director do Instituto 

Cervantes em Lisboa) 

Para além do Instituto Cervantes, a promoção, difusão e ensino das línguas e da cultura 

espanholas, faz-se também através dos liceus espanhóis no estrangeiro.  
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5.3. A política de Internacionalização de Língua e Cultura da França 

De acordo com a informação recolhida no site da Embaixada de França 

(http://www.ambafrance-pt.org), a internacionalização da língua é efectuada em 

conformidade com os valores e as posições da França no mundo. Segundo a mesma 

fonte, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês encoraja os países com quem tem 

relações de cooperação, a desenvolver o ensino de duas línguas obrigatórias nos seus 

sistemas educativos, para que, desta forma, seja favorecida a aprendizagem do francês. 

Esta estratégia mostra que os decisores em matéria de política de língua, conscientes do 

inexorável aumento de aprendentes de inglês como segunda língua, ao invés de 

assumirem como objectivo a luta inglória contra o inglês, decidiram aceitar a sua 

supremacia em termos de número de falantes e tentar ser a segunda língua estrangeira a 

ser aprendida. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem a tutela das embaixadas, nomeadamente 

dos seus serviços culturais, e também dos institutos culturais presentes em todo o 

mundo. Os agentes de cooperação linguística encontram-se repartidos por estas 

representações francesas, que, em conjunto com as Alliances Françaises (ver anexo L), 

têm como missão promover a língua francesa no mundo.  

Neste sentido, e com o objectivo de dar a conhecer a cultura francesa contemporânea, 

são desenvolvidas e promovidas diversas actividades como concursos, festivais de 

teatro e cinema, congressos, ou intercâmbios escolares (com a atribuição de bolsas de 

estudo para estudantes e professores). Estas actividades são organizadas ou co-

organizadas pelos institutos culturais franceses, em parceira com outras instituições 

culturais, nas suas próprias instalações mas também noutros contextos, universitários ou 

não. 

Segundo a nossa interlocutora, a Attachée de Coopération Educative da Embaixada de 

França, a rede de professores franceses no mundo constitui um recurso precioso para a 

promoção e difusão do francês para além das suas fronteiras. 

No que diz respeito à internacionalização do ensino do francês, a política de promoção e 

divulgação cultural francesa passou por importantes mudanças, a partir dos anos 90, 

marcadas em particular pelo fim da rede de leitorados oficiais no sistema universitário 

no estrangeiro. Esta existiu até aos anos 90 e consistia na presença de um número 
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considerável de leitores de língua francesa em universidades estrangeiras (entre 300 e 

500 leitores). O pagamento de salários e outras despesas aos professores deslocados 

constituía, no entanto, um esforço financeiro que o Governo francês considerou, à 

época, desmesurado, não justificando os resultados obtidos. Com a extinção da rede de 

leitorados oficiais, o Estado francês apostou no reforço do número de adidos de 

cooperação nas embaixadas quer para o desenvolvimento de projectos em parceria com 

universidades e outras instituições, quer para a promoção de relações culturais visando a 

divulgação da língua e cultura francesas. 

No panorama actual, as universidades estrangeiras podem solicitar professores para 

ensinar a língua francesa, no entanto, as despesas relativas à sua presença são, em na 

maioria dos casos suportadas na totalidade pelas próprias universidades, ou, em casos 

residuais, em co-financiamento com o governo francês.  

A nossa interlocutora salientou a importância dada actualmente pelo Estado francês à 

“[...] promoção do multilinguismo e multiculturalismo, em detrimento do 

monoculturalismo anglo-americano [...]” (Entrevista à Attachée de Coopération 

Educative da Embaixada da França), apresentando-se como áreas geográficas 

prioritárias para a promoção da língua e da cultura francesas, os novos países 

emergentes, como a China, a Índia, o Brasil, mas também o continente africano. Face a 

este cenário, a Europa, antes considerada uma região prioritária, perde relevância face 

aos desafios emergentes noutros continentes.  

 

5.4. A política de Internacionalização de Língua e Cultura da Itália 

Segundo informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fornecida por Fabrizio 

Campoli, Promotor Cultural, Imprensa e Relações Públicas do Instituto Italiano de 

Cultura de Lisboa, a política transalpina de promoção internacional da cultura e da 

língua resulta das relações políticas e económicas que o país mantém com os parceiros 

estrangeiros e encontra-se intimamente ligada ao legado deixado pela intensa imigração 

italiana por todo o mundo.  

A difusão e promoção da língua e cultura italianas no mundo concretizam-se na prática 

em duas linhas de acção principais. Uma primeira linha realiza-se no âmbito 
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universitário, no qual o ensino do italiano assume, para o Governo deste país, um 

carácter estratégico de promoção e divulgação da língua e cultura. Neste sentido, o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, por intermédio de concursos 

institucionais, envia, para universidades estrangeiras de diversos países, leitores 

seleccionados de entre professores das escolas secundárias italianas, assumindo todas as 

despesas do seu envio. No exercício das suas funções específicas, os leitores colaboram 

em muitos casos com os Institutos Italianos de Cultura existentes na área onde 

leccionam, assumindo a função de “operadores culturais” 

(http://www.esteri.it/ita/index.asp) no sentido amplo do termo. Em 2005/2006 foram 

enviados cerca de 276 leitores para o estrangeiro (ver anexo H). 

Numa segunda linha, os Institutos Italianos de Cultura são, para o Estado Italiano um 

instrumento primário para a promoção da cultura italiana no mundo e constituem a 

estrutura fundamental da presença e da difusão da cultura italiana no mundo 

(http://www.esteri.it/ita/index.asp), marcando presença nas principais cidades do 

mundo. A rede de institutos italianos no mundo compreende 93 institutos de cultura, 

situando-se 40% na Europa Ocidental, 12% na Europa Centro Ocidental, 13% No Norte 

de África e Médio Oriente, 12% na América Latina, 9% na América do Norte, 9% na 

Ásia e Oceânia e 5% na África Subsahariana (Ver anexo I). 

Nas palavras do nosso interlocutor, os Institutos Italianos de Cultura em países 

estrangeiros, apesar de terem autonomia operacional e financeira, adoptam em geral 

orientações comuns no que respeita à promoção da língua e cultura. No que diz respeito 

ao ensino da língua, os esforços concentram-se na organização de cursos de língua e 

cultura oficiais, destinados quer aos cidadãos do país receptor quer à própria 

comunidade italiana; no apoio pedagógico aos professores e leitores; na realização de 

formações e na concessão de bolsas de estudo. Já a divulgação da cultura, tanto a 

tradicional como a contemporânea, ancora-se sobretudo no apoio, organização e co-

organização, com outras instituições culturais, de eventos em diversas áreas como a 

musica, cinema, teatro, arte, dança, moda, design, fotografia (Entrevista ao Promotor 

Cultural, Imprensa e Relações Públicas do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa). 
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5.5. A política de Internacionalização de Língua e Cultura do Reino Unido 

Ao abordarmos o modelo de internacionalização do Reino Unido é importante termos 

em consideração o facto de a língua inglesa ter actualmente o estatuto de língua de 

comunicação global, sendo mesmo, segundo o Manager de Comunicação do British 

Council em Lisboa, “[...] o melhor caso de sucesso de exportação do Reino Unido 

[...]” (Entrevista ao Manager de Comunicação do British Council em Lisboa). 

A política de promoção e divulgação da língua e cultura inglesas é da responsabilidade 

do British Council. No seu site (http://www.britishcouncil.org/pt/portugal.htm), esta 

instituição apresenta-se como “criadora de oportunidades de aprendizagem e de ideias 

criativas”. O trabalho que desenvolve inclui ensinar a língua inglesa a adultos e 

crianças, promover cursos de técnicas de gestão e de inglês profissional, apoiar a 

formação de professores, fornecer informação sobre o Reino Unido, implementar redes 

profissionais e parcerias que facilitem a partilha de conhecimentos e experiências, 

promover a educação, a formação e as qualificações britânicas, trabalhar juntamente 

com governos e ONG's nas áreas de direitos humanos e governação, promover a 

inovação, a criatividade e a excelência da ciência, das artes, da literatura e do design 

britânicos. 

De acordo com informação fornecida pelo nosso interlocutor, Manager de 

Comunicação do British Council em Lisboa, se por um lado, o British Council recebe 

apoio financeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânico para desenvolver as 

actividades de promoção e divulgação da cultura do Reino Unido, por outro lado, 

enquanto Organização Não Governamental, assume uma posição de autonomia no que 

diz respeito ao ensino do inglês e à administração de exames. 

Ao nível do ensino do inglês, o British Council, para além de oferecer cursos de língua 

e de administrar exames de proficiência, desenvolve uma série de projectos de 

promoção e apoio ao desenvolvimento do ensino da língua inglesa (English Learning 

Teaching), em parceria com instituições e associações dos países onde se encontra, bem 

como acções de formação dirigidas a professores. Para a promoção da língua e da 

cultura inglesa, são desenvolvidas diversas actividades no âmbito da literatura, artes, 

educação, sociedade, ciência, música, design, pintura, como a realização de festivais de 

música, concertos, organização de eventos e conferências, entre outros. Estas 
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actividades têm como objectivo promover o conhecimento da realidade contemporânea 

do Reino Unido e são na sua maioria organizadas em parceria com outras instituições 

quer do Reino Unido quer do país receptor. 

A rede de professores dos British Council dispersos pelo mundo (ver anexo G) é 

maioritariamente composta por nativos de língua inglesa, que não têm necessariamente 

que ser oriundos do Reino Unido. Cerca de um terço dos professores que tem um 

contrato com o British Council faz parte da sua rede global e concorre ao posto de 

professor num pais específico, normalmente numa comissão de serviço que pode ir de 1 

a 3 anos, os restantes têm contratos locais. 

As áreas geográficas prioritárias para a promoção da língua e cultura inglesas são a 

Europa de Leste e a África, regiões onde o Reino Unido considera ter pouca influência 

cultural e linguística (Entrevista ao Manager de Comunicação do British Council em 

Lisboa). 

 

5.6. A política de Internacionalização de Língua e Cultura dos Estados Unidos da 

América 

Segundo informação fornecida por Nicolau Andresen, Assessor para a Educação e 

Cultura e R. Wesley Carrington, Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos da 

América em Lisboa, a política de promoção da língua inglesa e da cultura norte-

americana é executada pelo Office of English Language Programs que cria e 

implementa programas de língua em todo o mundo. 

Do trabalho realizado pelo Office of English Language Programs destacam-se um 

programa de incentivo ao estudo do inglês nas comunidades islâmicas em todo o mundo 

(English Access Microscholarship Program); um programa de desenvolvimento de 

seminários e workshops de formação de professores, apoio às embaixadas em questões 

relacionadas com o ensino, orientação e acompanhamento dos programas académicos 

(English Language Programming Worldwide); um programa individual para 

académicos dos EUA no ensino do inglês como língua estrangeira (English Language 

Specialists); e ainda um programa que coloca profissionais experientes na área do 
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ensino do inglês como língua estrangeira em universidades, instituições, ministérios da 

educação de todo o mundo (English Language Fellow Program). 

De acordo com um dos nossos interlocutores,  

“[...] o ponto desses programas não é ensinar inglês, mas através do idioma transmitir 

ideias, é um pouco diferente do British Council que existe para ensinar o idioma.” 

(Entrevista a R. Wesley Carrington, Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos da 

América em Lisboa) 

No que diz respeito à política de língua, existem anda os Regional English Language 

Officers “[...] uma categoria de funcionários oficiais, diplomatas [...]” (Entrevista a R. 

Wesley Carrington, Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos da América em 

Lisboa) com formação académica no ensino do inglês como língua estrangeira, 

linguistas e indivíduos com formação noutras áreas, com grande experiência como 

professores, como formadores de professores, como educadores universitários e 

administradores. Desempenham funções na organização de seminários e workshops de 

formação de professores, aconselhamento e apoio a programas académico, promoção e 

apoio a programas patrocinados pelos Ministérios da Educação, universidades ou 

embaixadas americanas nos diversos países. Como foi referido pelo nosso interlocutor 

Wesley Carrington: 

“[...] um bom parceiro, seja o governo ou seja universidade [...]é termos um canto, com 

informações, materiais, talvez revistas ou materiais de referência sobre a América e […] um 

telefone ligado directamente à embaixada [...] e ás vezes esses cantos americanos [...] como 

aqui em Portugal, existem mais para fazer perguntas sobre os EUA, e não para ensinar 

inglês.” (Entrevista a R. Wesley Carrington, Conselheiro da Embaixada dos EUA em 

Lisboa) 

As actividades desenvolvidas centram-se no desenvolvimento dos curriculos dos 

professores de inglês, livros e workshops. O Washington Office proporciona experiência 

académica, conselhos, assistência consultiva e recursos materiais em todo o mundo. 

Organizam igualmente programas de trocas através do envio de académicos americanos, 

de acordo com o que é requisitado pelas embaixadas e consulados, para o 

desenvolvimento de um conjunto de actividades relacionadas com a formação, os 

métodos, o desenvolvimento de curriculos, as análises, o desenvolvimento de programas 

de avaliação e de inglês para fins específicos. 
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O tipo de acções levadas a cabo pelos Estados Unidos neste âmbito é diferenciado de 

acordo com os países onde se realiza, como declarou o Conselheiro da Embaixada, 

referindo-se ao exemplo da América Latina,  

“[...] na América Latina temos em geral uma tradição deste tipo de cooperação com centros 

binacionais e isto é bem diferente dos que desenvolvemos na Europa [...] na América Latina 

é mais fácil porque temos estes centros binacionais, [com quem] as embaixadas e as 

secções culturais da embaixada trabalham e lhes dão apoio e [até] financeiro mas não 

muito, […] mais de nome e de materiais porque o financiamento é através de aulas de 

ensino que eles dão. Aqui na Europa é um pouco diferente [...]”. (Entrevista a R. Wesley 

Carrington, Conselheiro da Embaixada dos EUA em Lisboa) 

Na actualidade, segundo informação recolhida junto do Departamento de Estado dos 

Estados Unidos, o inglês é a língua estrangeira mais ensinada em todo o mundo e 

frequentemente escolhida como a primeira língua estrangeira de estudo, e daí – dada a 

posição que ocupa nos negócios internacionais, na ciência e na tecnologia, que faz dela 

uma língua de alcance global – os nossos interlocutores afirmarem que existe por parte 

dos governos em todo o mundo, uma grande necessidade em investir na formação dos 

professores de inglês. SegundoWesley Carrington: 

“[...] como o inglês é a principal  língua estrangeira de estudo no mundo damos menos 

ênfase ao ensino da língua inglesa e usando mais os nosso recursos para treinar professores 

de inglês [...]”. (Entrevista a R. Wesley Carrington, Conselheiro da Embaixada dos EUA 

em Lisboa) 

 

Em síntese, podemos afirmar que face à situação encontrada nos vários países em 

relação aos quais recolhemos informação, que a Itália é o que tem um modelo de 

internacionalização da língua e cultura mais próximo do português, pois investe numa 

rede de leitorados em universidades estrangeiras. A rede italiana de leitores, que tem 

uma extensão considerável – encontrando-se centrada sobretudo em universidades dos 

continentes europeu e americano – é complementada por uma rede de 88 Institutos 

Italianos de Cultura que permitem que a acção do Estado Italiano no que diz respeito à 

internacionalização da sua língua e cultura saia do campo académico e tenha presença 

na oferta cultural das cidades onde se encontra implementada, quer através de 

actividades culturais quer através de cursos de língua que geram receitas. 
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Os modelos espanhol e alemão baseiam-se sobretudo na oferta cultural e de cursos de 

língua para a população em geral através dos seus Centros Cervantes e Goethe, 

implantados no mundo. Diferem do modelo britânico – que tem como principal 

característica o facto de a instituição responsável pela acção cultural e linguísitica no 

estrangeiro não se encontrar sob a tutela directa do Estado – e do francês – neste caso a 

oferta de cursos de línguas é da responsabilidade de uma instituição, que apesar de ter 

ligações às embaixadas e aos institutos tem uma gestão privada: a Alliance Française. 

Saliente-se ainda no caso francês a recente aproximação a um modelo com ligações 

fortes ao mundo exterior à universidade, quando à partida tinha características 

semelhantes ao português e ao italiano, nomeadamente no que dizia respeito ao envio de 

leitores para universidades estrangeiras. 

Os Estados Unidos por seu lado apostam claramente no apoio à formação de professores 

de inglês. 
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6. ELEMENTOS PARA O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE 

LEITORES DO PASSADO E DO PRESENTE 

Os professores financiados pelo Instituto Camões constituem uma parte considerável 

dos recursos humanos empregues para trabalhar na representação cultural de Portugal 

no estrangeiro. Estes profissionais acabam por se revelar multifuncionais, visto 

assumirem diversos tipos de funções consoante as características do local onde são 

colocados. Para além da multifuncionalidade, a sua presença em instituições 

universitárias estrangeiras é caracterizada pela contínua substituição e deslocação, o que 

leva a que o leitor tenha que desenvolver estratégias de actuação adaptativa e 

multicentrada, que, por definição, estimulam o seu papel como mediador cultural.  

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 representações 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.  

Em língua portuguesa, a palavra leitor deriva do latim “lectore” (leitor, aquele que lê) 

que deu também origem à palavra lente – utilizada nas universidades portuguesas até ao 

século XIX para designar professores universitários. No Grande Dicionário de Língua 

Portuguesa da Sociedade de Linguística Portuguesa (Machado, 1989) podemos ler que 

a palavra leitor significa “Professor que, comissionado ou não pelo seu governo, ensina 

a sua língua em universidade estrangeira.”. Esta explicação semântica é relevante na 

medida em que remete para a dupla filiação institucional do leitor: a instituição que 

tutela os leitorados a nível nacional (Instituto Camões10) e a instituição estrangeira onde 

é colocado; a forma como o leitor se posiciona nestes dois campos deriva ainda das 

relações diferenciadas que Portugal tem com os países e instituições para onde o envia. 

É importante voltar a referir que estes professores tanto podem ser docentes vinculados 

                                                 
 
10 É importante referir ainda que a gestão dos leitorados da Ásia (exceptuando Timor-Leste) é feita pelo 
IPOR 
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ao ensino público português (básico, secundário ou superior) requisitados pelo Instituto 

Camões, como docentes sem vínculo ao Estado contratados directamente.  

Não existe no interior da orgânica do Estado a carreira de Leitor de Língua e Cultura 

Portuguesa ou de Formador de Língua Portuguesa, o que está ligado ao facto de esta 

missão ser considerada temporária. Sabemos que nem todos os professores que 

integram a Rede de Docência do Instituto Camões, constituída por leitorados, 

universidades apoiadas, cátedras, centros de língua e alguns cursos de português em 

instituição não universitárias, têm a mesma “categoria” profissional no seio da 

instituição. Aliás nem todos são seleccionados e formados pelo Instituto.  

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 por um lado com as várias actividades profissionais dos 

leitores ao longo das suas trajectórias e por outro com as funções que assumem, em 

conjunto com as funções lectivas, durante as missões e que variam consoante os 

contextos de desempenho da actividade. Por exemplo, nos PALOP os leitores são 

sobretudo 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 da língua e cultura. 

Como se referiu no capítulo dedicado às políticas de língua, a vantagem de alargar o 

âmbito de intervenção dos leitorados e dos outros contextos de ensino da língua 

portuguesa no estrangeiro (criação de cátedras, apoio a instituições não universitárias, 

criação de centros de Língua, atribuição de Bolsas para apoio aos centros de língua, 

contratação local de professores, etc.) tem vindo a tornar mais complexa a análise das 

dinâmicas associadas à rede de leitores. Quem são afinal os leitores a que nos referimos 

neste estudo? Tendo em conta os objectivos iniciais desta investigação, que se prendem 

com a compreensão das trajectórias e experiências profissionais e pessoais de 

professores portugueses em universidades estrangeiras, decidimos restringir esta 

investigação sobre os leitores aos professores que, independentemente da sua 
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designação institucional, são originários de Portugal, se deslocaram para outros países e 

integraram esta rede de docência.  

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. 

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 itinerância11 que dão aos seus percursos 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 portuguesa 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.  

Começamos por discutir a noção de trajectória, 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. Assim, 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. 

                                                 
 
11 Aqui utilizada no sentido de movimento ao longo de um percurso 
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No livro Professores de Línguas face à Mudança, resultado do projecto Millenilang, 

inspirado nos múltiplos desafios que os professores de língua enfrentam na actualidade, 

podemos ler que: “A definição profissional do que é um professor decorre de um 

processo aberto que é inseparável das razões particulares que levam cada indivíduo a 

essa escolha. Concretamente, o facto de se ser professor pode resultar das mais 

variadas circunstâncias que são objectivamente interessantes de analisar (…).” 

(Moniz, 2002: 44). Assim, as motivações e predisposições podem ser vistas como 

determinantes para o desempenho das funções de leitor e para a construção da 

identidade social, cada vez mais associada à identidade profissional (Bourdieu 1989: 

157). 

Segundo Claude Dubar, “as identidades profissionais são formas socialmente 

reconhecidas pelos indivíduos de se identificarem mutuamente no campo do trabalho e 

do emprego” (Dubar, 2003: 95) são relacionais, na medida em que são identidades de 

actores num sistema social, mas também biográficas pois constroem-se no decurso da 

vida de trabalho. Para este autor, a identidade é o resultado de uma dupla operação que 

visa por um lado definir a diferença e o que faz a singularidade de alguém em relação a 

outra pessoa – diferenciação – e que, por outro lado, procura definir o ponto comum a 

uma classe de elementos diferentes – generalização. Nesta perspectiva não existe 

identidade sem alteridade (Dubar, 2003: 3).  

Ao colocarmos a hipótese da existência de uma identidade profissional e social 

específica associada aos leitores, esta seria construída na diferenciação relativamente a 

outros profissionais do ensino pela mobilidade que confere e pela possibilidade de 

exercer funções de mediação cultural particularmente valorizadas, pois vistas como 

sendo de natureza diplomática. 

Como se poderá ler no ponto 6.1, sobre o recrutamento de leitores, as actuais tendências 

na política de recrutamento de leitores que vão cada vez mais no sentido da contratação 

de jovens professores sem vínculo ao Estado, a não existência de uma carreira de leitor 

e a consequente necessidade destes de constantemente prestar provas e passar por 

mecanismos de selecção para se manter no campo profissional escolhido permitem-nos 

equiparar o mercado dos leitorados ao mercado dos trabalhadores das artes, que é 

segundo Pierre-Michel Menger, um mercado paradoxal “apparenté à un marche 

secondaire par la fléxibilité de la relation d’emploi, et à un marche primaire par la 
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nature des qualifications, des salaires et la valeur des compétences” (Menger, 2002:62-

63).  

A questão das qualificações e das competências tem sido largamente abordada pela 

sociologia das profissões. Nos anos 70 e 80 surgiram nesta área uma pluralidade de 

abordagens sobre o poder das profissões, tendo-se centrado a discussão na tentativa de 

compreender o sentido da evolução das profissões perante as transformações sociais e 

económicas das sociedades pós-industriais (Rodrigues, 2002: 47). Para Freidson, a 

profissionalização pode ser definida como um processo pelo qual uma ocupação obtém 

o direito exclusivo de realizar um determinado tipo de trabalho (Freidson cit in 

Rodrigues, 2002: 51). O autor refere como características das chamadas “profissões” a 

capacidade de controlo e auto-regulação, conferidas pelo monopólio do conhecimento e 

pelas credenciais (Freidson, 1994: 150-154). Já para Larson, também citado em 

Rodrigues, a profissionalização é um processo de fechamento social pelo qual os grupos 

procuram maximizar os seus resultados e os seus recursos, limitando o acesso a um 

círculo restrito de candidatos (Rodrigues, 2002: 54).  

Nesse sentido, a população de leitores tende para a especialização, pois cada vez mais 

lhe é exigida a detenção de credenciais e de conhecimento teórico e técnico específico 

ligado quer ao ensino da língua portuguesa como língua estrangeira quer às áreas da 

produção cultural histórica e contemporânea – não só de Portugal como dos outros 

países onde o português é língua oficial. O acesso aos postos de leitorado, apesar de 

socialmente controlado, através de provas diversas, é regulado pela instituição patronal 

e não pelo grupo profissional. Em última análise, os leitores constituem um grupo 

profissional fechado e especializado, mas estão fortemente condicionados às regras de 

organização institucional deste sub-sector do mercado de ensino.  

Tal como os docentes, grupo no qual se inserem, os leitores não constituem uma 

profissão no sentido conferido pela sociologia funcionalista das profissões (Dubar e 

Tripier 2003), nem um grupo profissional que se auto-regula e controla o seu próprio 

fechamento social (Larson, Freidson). Adoptando uma perspectiva de tipo 

interaccionista, em que se “concebe a construção dos grupos profissionais como 

resultado de interacções ligadas aos processos biográficos” (Lantheaume, 2006: 144), e 

mais centrada na sua actividade e na sua história, tentaremos definir o grupo 
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profissional dos leitores através da analise da sua história, da sua socialização, das suas 

carreiras e do seu trabalho concreto. 

 

6.1. Recrutamento de leitores 

Conhecer os critérios e os dispositivos de recrutamento dos leitores de Língua 

Portuguesa ao longo dos anos é importante para se compreender a evolução deste 

“grupo de profissionais”, pois esses critérios e dispositivos constrangem a sua 

composição. Nesta secção abordaremos os processos de selecção de leitores, de que têm 

feito parte, desde 1985 os Cursos de Leitores.  

No que diz respeito às formações requeridas, as Línguas e Filologias foram, ao longo 

dos tempos, as mais mencionadas. Contudo, em 1993 são referidas igualmente a 

História e a Filosofia. Nos últimos anos, é requerida formação inicial na área da Língua 

Portuguesa, ou em qualquer outra área desde que o candidato tenha uma formação pós-

graduada na área do Português Língua Estrangeira. Aliás, estes candidatos são os mais 

valorizados pela Direcção actual do Instituto, que considera que a formação 

diversificada garante uma maior capacidade de se tornarem agentes multifuncionais da 

política portuguesa de língua e cultura: 

“Neste momento está-se a tornar muito interessante as pessoas que se candidatam com uma 

licenciatura seja ela qual for, nós não impomos, e depois com o mestrado em Português 

Língua Estrangeira e essas são as pessoas mais interessantes, há pessoas por exemplo o […] 

que tem o curso de História de Arte e depois fez um mestrado Português Língua 

Estrangeira e ele de facto está em […] e está a fazer um trabalho fantástico. Essas é que são 

as pessoas que nós detemos polivalentes, no sentido em que sabem aliar a cultura e a língua 

que são indissociáveis não é.” (Entrevista a Simonetta Luz Afonso, actual presidente do 

Instituto Camões) 

Podemos de seguida observar o Quadro 13, construído a partir da documentação 

recolhida, relativa aos concursos para leitores e que nos dá informação sobre a evolução 

dos requisitos previstos: 
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Quadro 13 – Resumos de informação sobre concursos para leitores e formadores 

Ano 
Lectivo 

Perfil dos candidatos Áreas Científicas admitidas Condições preferenciais 

1985-1986 
Revista 
ICALP n.º2 
e 3: 145 

Professores do ensino preparatório, 
secundário e superior 

  

1989/1990 
(Anuário 
ICALP 
1988) 

Cidadãos portugueses com grau de 
doutor, mestre ou licenciado 
conferido por qualquer das 
Faculdades. De Letras das 
Universidades. Portuguesas ou 
diploma estrangeiro desde que 
tenham obtido equivalência 
nacional  

Filologia Germânica, Românica, 
LLM, Estudos Portugueses, Estudos 
Clássicos 

- Docentes universitários das 
faculdades de letras 
- Professores profissionalizados 
ensino preparatório e secundário  
- Professores provisórios e 
eventuais, desde que possuam 
diploma de mestrado 
 

1990-1991 
(Anuário 
ICALP 89) 
 

Cidadãos portugueses com grau de 
doutor, mestre ou licenciado 
conferido por qualquer das 
Faculdades de Letras das 
Universidades Portuguesas, ou 
diploma estrangeiro desde que 
tenham obtido equivalência 
nacional 
 
Nota mínima de licenciatura: 13 
valores 

Filologia Germânica, Românica,  
Línguas e Literaturas Modernas, 
Estudos Portugueses, Estudos 
Clássicos 

- Docentes universitários das 
faculdades de letras 
- Professores profissionalizados 
ensino preparatório e secundário  
- Professores provisórios e 
eventuais, desde que possuam 
diploma de mestrado 
 

1993/1994 
(Diário da 
República, 
N.º 59, 11-
03-1993: 
2663) 

Docentes do ensino secundário, 
básico e superior de nomeação 
definitiva que possuam grau de 
licenciado, mestre ou doutor 
Licenciados ou mestres que 
apresentem um projecto já iniciado 
na área da Língua e Cultura 
Portuguesa 
Docentes do ensino secundário, 
básico e superior do ensino 
particular que possuam grau de 
licenciado, mestre ou doutor nas 
áreas referidas com 5 anos de 
serviço 
Docentes que possuam diploma de 
instituições de nível superior ou 
congéneres estrangeiras, desde que 
possuam equivalência nacional 

Filologia Clássica, Germânica ou 
Românica,  
História,  
Língua e Cultura Portuguesa, 
Línguas e Literaturas Clássicas,  
Línguas e Literaturas Modernas, 
Linguística, Filosofia 
 

Exercício anterior de funções de 
docência na área da Língua e 
cultura portuguesas, nomeadamente 
as de leitor 
Projecto de mestrado ou 
doutoramento na área 
Conhecimento da língua do país 
para onde concorre 
Experiência do país em que 
pretende prestar serviço 

2002-2003 
(Document
os 
fornecidos 
pelo 
Instituto 
Camões) 

Ser de nacionalidade portuguesa 

Língua e Cultura Portuguesa 
Línguas e Literaturas Clássicas e 
Modernas 
Linguística Portuguesa 
Filologia Portuguesa 
Tradução e Interpretação que inclua 
formação específica em Português 
Licenciatura em outras áreas 
científicas, com pós-graduação 
específica na área de “ensino do 
português” ou experiência 
comprovada em ensino de 
Português Língua Estrangeira e 
Língua Segunda 

 

2003-2004 
(Jornal de 
Letras, 
Janeiro 
2003) 

Os candidatos devem ter 
nacionalidade portuguesa (Jornal de 
Letras) 
Áreas científicas admitidas: 
  

Língua e Cultura Portuguesa 
Línguas e Literaturas Clássicas e 
Modernas (com Estudos 
Portugueses) 
Linguística Portuguesa 
Filologia Românica 
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Os candidatos poderão ter 
licenciatura em outras áreas 
científicas desde que possuam pós-
graduação na área de didáctica do 
português ou experiência em PLE, 
nomeadamente ao serviço do 
Centro de Língua Portuguesa do 
IPOR  
Para o Centro de Língua Portuguesa 
do IPOR serão seleccionados como 
professores candidatos que para 
além de uma das licenciaturas 
mencionadas comprovem ter 
experiência em PLE e como 
assistentes os que não a tenham 

2005-2006 
(www.instit
uto-
camoes.pt) 

Os candidatos devem ter 
nacionalidade portuguesa ou ter 
estatuto equiparado. 

Língua e Cultura Portuguesa; 
Línguas e Literaturas Clássicas e 
Modernas (com Estudos 
Portugueses); 
Linguística Portuguesa; 
Filologia Portuguesa; 
Tradução e Interpretação que inclua 
formação específica em Português. 
Poderão ter licenciatura em outras 
áreas científicas desde que possuam 
pós-graduação na área de Didáctica 
do Português ou experiência, 
devidamente comprovada por 
instituição oficialmente 
reconhecida, em ensino de PLE 
(Português Língua Estrangeira) e 
(Língua Segunda). 

 

2006-2007 
(www.instit
uto-
camoes.pt) 

Os candidatos devem ter 
nacionalidade portuguesa ou ter 
estatuto equiparado. 

Língua e Cultura Portuguesa; 
Línguas e Literaturas Clássicas e 
Modernas (com Estudos 
Portugueses); 
Linguística Portuguesa; 
Filologia Portuguesa; 
Tradução e Interpretação que inclua 
formação específica em Português. 
Os candidatos poderão ter 
licenciatura em outras áreas 
científicas desde que possuam pós-
graduação na área de Didáctica do 
Português ou experiência, 
devidamente comprovada por 
instituição oficialmente 
reconhecida, em PLE e PL2. 

 

Fontes: ICALP Revista n.º2 e 3, Cristóvão 1998, Cristóvão 1990, DR. N.º 59, 11-03-1993, Documentos 
fornecidos pelo Instituto Camões, Jornal de Letras, Janeiro 2003, www.instituto-camoes.pt 

 
Quanto aos elementos utilizados para seleccionar os futuros leitores, a avaliação 

curricular e as entrevistas pessoais têm sido uma constante. Em 1985 introduziu-se o 

próprio curso de leitores como elemento de avaliação e a partir de meados dos anos 90 

passaram a constar do processo de selecção provas escritas eliminatórias. Em 2002/2003 

e 2003/2004 a selecção fazia-se por meio da análise curricular, da prova escrita e de 

uma entrevista que tinha como finalidade a “identificação e adequação do perfil do 

candidato aos lugares a que se candidata e avaliação das capacidades para programação 
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e dinamização de actividades de promoção da cultura portuguesa” (Documento do 

Instituto Camões: “Candidaturas a Formador de Língua Portuguesa em Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa e em Timor-Leste e a Leitor de Língua e Cultura 

Portuguesa em Universidades Estrangeiras”, 2002/2003). Em 2005/2006 e 2006/2007, a 

entrevista passou a ter duas componentes, a primeira para avaliar “a adequação do 

perfil do candidato ao(s) lugar(es) a que se candidata” e a segunda para avaliar “a 

capacidade na organização e na gestão de projectos pedagógicos; (…) a capacidade 

para a programação e dinamização de actividades de promoção da Cultura 

Portuguesa.” (www.instituto–camoes.pt) 

Porquanto a documentação recolhida não abarca todos os anos em que houve concurso 

de leitores, permite-nos apenas uma visão parcial da evolução dos critérios e 

dispositivos de recrutamento. Para colmatar as possíveis falhas, tentamos saber, através 

de entrevistas, qual a visão dos vários Presidentes do Instituto Camões, desde 1985, 

acerca desta matéria. Assim, pudemos confirmar que, de facto, nos anos 80, a ênfase era 

colocada sobre a experiência na profissão docente, e na formação na área da língua, 

como nos afirmou Fernando Cristóvão, presidente do ICALP nessa época: 

“O perfil era o do professor do ensino secundário ou mesmo do assistente universitário, que 

no fundo é um bom professor do ensino secundário e que começa a especializar-se. O perfil 

é isso mesmo, é ele ter uma formação de carácter, digamos linguístico, sólida, e cultural 

sólida e ter capacidade de diálogo” (Entrevista a Fernando Cristóvão, Presidente do ICALP 

de 1985 a 1989) 

Por sua vez, João Paulo Monteiro, filósofo, e um dos primeiros presidentes do Instituto 

Camões acreditava que o leitor podia ter uma qualquer formação numa área humanística 

desde que tivesse preparação suficiente para leccionar também a língua portuguesa: 

“Ora aí está, as características era que tivessem, fossem formados numa área de 

humanidades, podia ser língua portuguesa ou podia ser história. Tivemos bons leitores. Mas 

têm de dar tudo, têm de estar preparados para dar também a língua” (Entrevista a João 

Paulo Monteiro Presidente do Instituto Camões de 1995 a 1998) 

Jorge Couto, que dirigiu os destinos da Instituição de 1998 a 2002 afirmou-nos que o 

mais importante era adequar o perfil académico dos leitores às necessidades sentidas 

pelas instituições estrangeiras onde eram colocados: 
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“Definir um perfil para um leitor é muito difícil […] não se trata de uma condição 

uniforme, nós trabalhamos com 200 instituições que têm características e especificidades 

próprias e necessidades muito diferenciadas. Umas necessitam mais de um leitor com 

preparação na área da literatura, outros com preparação na área de história, outros na área 

linguística. Desde que assumi funções, passei a solicitar às universidades que indicassem o 

perfil que mais correspondia às suas necessidades” (Entrevista a Jorge Couto, Presidente do 

Instituto Camões de 1998 a 2002) 

Esta preocupação não se manifestou apenas nesta altura, já no edital do concurso para o 

ano 1993/1994 se encontrava expressa a necessidade de adequar o perfil dos leitores ao 

local onde seriam colocados: “A apreciação das candidaturas far-se-á em função do 

perfil de leitor definido pela universidade ou instituição congénere e das características 

dos leitorados para onde concorrem.” (DR n.º 59, de 11 de Março de 1993) 

A antiga Presidente Maria José Stock, socióloga e professora na Universidade de Évora, 

coloca a ênfase na adequação do perfil psicológico do candidato ao local para onde seria 

enviado e na sua formação na área da língua: 

“A estrutura psicológica era um factor de sucesso, um factor crítico de sucesso, 

determinante, em termos da escolha. […] tem de haver uma estrutura mínima de aguentar, 

porque com certeza que ir para determinados locais é dificílimo. Eu vi espaços e locais 

onde as pessoas tinham de facto condições mínimas e eu tiro-lhes o chapéu. Mas para isso é 

preciso ter, de facto, uma estrutura, uma vontade e uma dedicação. Portanto, factores 

emocionais, como em tudo, factores emocionais. Para a eficácia, para o envolvimento, a 

vontade, a determinação. Factores emocionais são determinantes. Agora, claro, que não são 

suficientes, como é evidente. A Formação técnico-científica era o outro aspecto, que era, a 

meu ver, determinante. Pensou-se numa formação na área da língua específica e do ensino. 

As capacidades técnicas específicas viradas para o ensino da língua.” (Entrevista a Maria 

José Stock, Presidente do Instituto Camões de 2002 a 2004) 

Como já foi referido, os vínculos laborais dos leitores podem ser de dois tipos: para os 

que fazem parte dos quadros da função pública – a requisição; para os que não fazem 

parte desses quadros – o contrato.  

O Quadro 14, construído com dados recolhidos através das entrevistas e dos 

questionários, mostra-nos o tipo de vínculo laboral dos nossos informantes segundo o 

ano em que realizaram a sua primeira – e para muitos única – missão de leitorado.  

 



 
 

99

Quadro 14 – Situação dos leitores entrevistados e inquiridos  

Nº de indivíduos Intervalos temporais 
(ano da primeira missão) Total Contratados Requisitados 

1966 - 1975 6 5 1 

1976 - 1995 22  22 

1996 - 2006 31 26 5 

Fonte: Entrevistas a antigos leitores e questionários a leitores em funções nos anos lectivos 2004/2005 e 

2005/2006 

Vemos que num primeiro período, que vai de 1966 a 1975, a maioria dos nossos 

informantes era contratada. Sabemos pelos seus relatos que nesta época e em épocas 

anteriores muitos dos leitorados eram providos mediante a contratação de jovens recém-

licenciados (ver Quadro 14), tal facto devia-se a que este tipo de missão se encontrava 

entre as únicas formas possíveis de subsistir no estrangeiro enquanto se melhorava a 

proficiência na língua local ou se levava a cabo uma investigação no âmbito de uma tese 

de licenciatura ou doutoramento. A ligação desta vertente específica da política externa 

portuguesa ao mundo académico sempre foi um dos seus grandes atractivos, essa 

atracção era significativamente mais notória nas décadas acima mencionadas, pois os 

leitorados encontravam-se sobretudo em países europeus e em cidades com grande 

tradição e prestígio universitário.  

Sobretudo a partir da década de 80 passou a ser dada preferência ao segundo tipo de 

vínculo laboral: a requisição, sobretudo de professores do ensino preparatório 

secundário e superior (Revista ICALP n.º2 e 3; Anuário ICALP 1988, Anuário ICALP 

1989, DR. N.º 59 de 11-03-1993). O Quadro 10 ilustra justamente essa situação, todos 

os informantes que tiveram a sua primeira missão entre 1975 e 1995 encontravam-se na 

situação de requisitados.  

Fernando Cristóvão, Presidente do ICALP entre 1985 e 1989, defende, ainda 

actualmente, esta posição: 

“Não defendo, porque não há coerência do sistema. E quando eles voltam? Ou então vão lá 

ficar o tempo todo? E vêm para cá para quê? […] Ficam desempregados. E não é só isso, é 

que o professor já vinculado a uma escola tem outra, outra rodagem […] o investimento 

vem cá rentabilizá-lo, atenção, o investimento é muito grande porque ele traz lá de fora 

ideias novas, hábitos novos, bibliografias novas, referências novas. Ele vai valorizar o 



 
 

100

estabelecimento de ensino de onde ele saiu durante 4 anos.” (Entrevista a Fernando 

Cristóvão Presidente do ICALP de 1985 a 1989) 

Apesar de nenhum documento consultado (ver Quadro 13) restringir o acesso ao 

concurso apenas a professores com vínculo ao ensino, nessa época, as condições 

preferenciais mencionavam invariavelmente a situação docente, a partir de 2002/2003, 

os documentos deixam de indicar como preferencial a situação docente, passando a 

indicar apenas a formação ou a experiência de ensino de Português Língua Estrangeira 

(Documento do Instituto Camões: “Candidaturas a Formador de Língua Portuguesa em 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e em Timor-Leste e a Leitor de Língua e 

Cultura Portuguesa em Universidades Estrangeiras, 2002/2003”, “Candidaturas a 

Formador de Língua Portuguesa em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 

em Timor-Leste e a Leitor de Língua e Cultura Portuguesa em Universidades 

Estrangeiras, 2002/2003”; www.instituto-camoes.pt).  

A análise do Quadro 14 corrobora a informação retirada dos documentos consultados: a 

maioria dos indivíduos cuja primeira missão foi realizada no terceiro período 

contemplado (1996-2006) era, ou é ainda, contratada pelo Instituto Camões.  

Se no passado a política de recrutamento de leitores privilegiou a requisição de 

professores dos quadros das escolas e universidades, actualmente, e apesar de existirem 

ainda leitores requisitados, a tendência é para a contratação de indivíduos com formação 

na área das línguas sem vínculo institucional ao Estado. Apesar de valorizar a 

experiência anterior em outros leitorados, a actual presidente do Instituto Camões aposta 

sobretudo em candidatos que tenham um bom desempenho nas provas de entrada, nos 

testes psicotécnicos, que se mostrem disponíveis para lidar com funções e 

responsabilidades diversificadas, além da docência de línguas, e de se adaptar a variados 

contextos: 

“Olhe por exemplo agora está […] a entrar na reforma, um antigo leitor que se voltou a 

candidatar […] e sim senhor é uma pessoa fantástica que faz um excelente trabalho, tem 

feito um excelente trabalho e que se vai embora porque atingiu a idade da reforma, mas 

quer dizer, […] sabíamos que ele era um bom leitor, uma pessoa cheia de experiência e que 

tem feito um excelente trabalho, mas não damos preferência [a antigos leitores] até porque 

há alguns leitores que passaram por aqui que não prestaram grandes provas, portanto não 

nos interessa nada repetir a dose só porque já foram. […] Interessa-me mais a frescura das 

pessoas, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que entram para a profissão, não têm 
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vícios, adaptam-se muito bem às novas dinâmicas da instituição porque há alguns leitores 

do passado que não se adaptam à dinâmica da instituição porque trabalhavam de outra 

maneira e portanto como são mais velhos têm mais dificuldade em se adaptar a este tipo de 

coisas que nós agora exigimos que é o conhecimento cultural, saber fazer uma programação 

porque eu nós fazemos das universidades palcos, desde conferências, concertos, música, 

cinema, portanto têm que ser capazes de organizar uma programação cultural para o ano 

lectivo que acompanha o ensino da língua.” (Entrevista a Simonetta Luz Afonso Presidente 

do Instituto Camões desde 2004) 

Para além de diferentes vínculos à instituição, existem também diferentes designações 

atribuídas aos professores que integram a Rede de Docência do Instituto Camões. As 

designações que nos foram indicadas pelos serviços do Instituto Camões, em 2005, são 

as seguintes que podemos ver no Quadro 15. 

Estes professores têm diferentes tipos de funções e de relacionamento com a Instituição, 

aqueles que são efectivamente seleccionados e formados pelo Instituto Camões são os 

Leitores, os Formadores, e alguns docentes, os Bolseiros Fernão Mendes Pinto recebem 

uma bolsa do instituto, alguns são recrutados em Portugal, outros são alunos das 

próprias instituições. 
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Quadro 15 – Designações atribuídas aos professores da Rede de Docência do Instituto Camões  

Designação Definição 

Leitores 

Professor contratado ou requisitado pelo Instituto 

Camões com a finalidade de leccionar 

Língua/Cultura Portuguesa em Universidades 

estrangeiras12 (artigo 20º Decreto-Lei 170/97 de 5 

de Julho) 

Formadores 

Professor contratado ou requisitado pelo Instituto 

Camões com a finalidade de leccionar Língua 

Portuguesa em Universidades dos PALOP. São 

designados como formadores pois formam 

professores de língua portuguesa (artigo 20º 

Decreto-Lei 170/97 de 5 de Julho) 

Responsáveis de Centros de Língua 

São geralmente os leitores, docentes ou 

formadores em funções na Universidade onde se 

encontra o Centro 

Docentes 

Professor de Língua/Cultura Portuguesa em 

Universidades estrangeiras apoiadas pelo Instituto 

Camões, financiado através de protocolos entre as 

Universidades e o Instituto Camões. Geralmente 

são seleccionados pelas universidades, mas podem 

também ser recrutados pelo Instituto Camões. 

Responsáveis de Cátedras 
São professores das Universidades onde existem 

cátedras. 

Bolseiro Fernão Mendes Pinto13 

Recebe uma bolsa, pode ser enviado de Portugal 

ou ser escolhido na própria universidade, pode ter 

como funções a docência ou ser monitor de um 

centro de Língua 

Fonte: Informações fornecidas pelo Instituto Camões, Direcção de Serviços de Língua Portuguesa e 

Intercâmbio Cultural (DSLPIC) 

Com base na informação apresentada no site do Instituto (em Abril 2007), construímos 

o Quadro 16, que detalha a composição da rede de docência por continente, fornecendo 

informação acerca da designação institucional dos professores.  

                                                 
 
12 NB: Os Leitores em funções em países asiáticos (excepto Timor) encontram-se inseridos na Rede 
ICA/IPOR – Instituto Português do Oriente 
13 Sob a tutela da Divisão Intercâmbio e Programas de Apoio 
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Quadro 16 – Designações atribuídas aos vários professores que integram a rede de docência do 

Instituto Camões, 2006-2007 

Designação/Continente Europa África América 
Ásia e 

Oceânia 
Total 

Docentes 83 15 11 38 147 

Leitores         36 8 9 11 64 

Responsáveis de Cátedras 15  7  22 

Bolseiros FMP  5 8  4 17 

Formadores      10   10 

Monitores         10   10 

Professores      4   2 6 

Investigadores  2    2 

Presidentes de outras 
Instituições 

  2  2 

Total 145 51 29 55 278 

Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado em Abril 2007 

Podemos ver no Quadro 16 que o grupo mais numeroso é o dos “docentes”, seguidos 

pelos “leitores”, encontrando-se a maioria destes professores na Europa. Os 

“responsáveis por Cátedras” encontram-se na Europa e na América, únicas regiões onde 

existem Cátedras. Os Bolseiros encontram-se em todas as regiões excepto na América, 

enquanto que “Formadores” e “Monitores” são designações apenas utilizadas no 

Continente Africano. 

Falando ainda das actividades dos professores ligados à Rede de Docência, constatamos 

através da análise desta mesma informação, complementada com a informação 

recolhida através das entrevistas e questionários que as responsabilidades e o volume de 

trabalho dos professores são diferenciados. Assim, como podemos constatar através da 

leitura do Quadro 17, alguns dos professores da rede de docência do Instituto Camões 

acumulam várias funções, sobrecarregando a sua actividade quotidiana e dispersando-os 

por vários locais de trabalho. A situação com que agora nos deparamos resulta de 

estratégias de reconfiguração da rede que têm vindo a ser aplicadas há já alguns anos, 

como nos foi referido por Luís Adão da Fonseca: 

“O problema não era esse, o problema era o seguinte, falando em termos portugueses: se eu 

tenho um leitor no Porto e outro em Braga, eu pergunto ao leitor do Porto quantas horas é 

que ele tem de aulas e depois pergunto ao leitor de Braga quantas horas é que ele dá. E 

então verifico que o leitor do Porto dá 2 dias de aulas e o de Braga dá um dia, então vai só 
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um e vai do Porto a Braga. Agora é uma questão de reestruturar e ver se é o de Braga que 

vem para o Porto ou se é do Porto que também acumula com Braga. Portanto, não foi 

diminuição de universidades.” (Entrevista a Luís Adão da Fonseca, Presidente do instituto 

Camões de 1992 a 1995) 

A crescente acumulação, por parte dos professores, de funções – de docência, 

medidiação cultural e gestão de equipamentos - e locais de trabalho configura uma nova 

forma de apoio à divulgação da língua e cultura portuguesas que importa avaliar para 

melhor executar.  

Sabemos que em alguns casos a acumulação de funções não se traduz em grandes 

volumes de trabalho, por exemplo em casos em que as universidades são próximas ou 

em que o professor tem poucas horas lectivas e um número reduzido de alunos; mas 

noutros casos as distâncias e o volume de trabalho quotidiano podem de facto tornar-se 

difíceis de conciliar. 

Quadro 17 – Professores da rede de docência do Instituto Camões que se encontram em situação de 

acumulação de funções, 2006-2007 

Tipo de Situação 
Indivíduos 

por 
designação 

Total 

1 Acumulam funções em mais do que uma instituição 
17 Leitores 
4 Docentes 

21 

2 
Encontram-se em funções numa instituição e são responsáveis 
por pelo menos um Centro de Língua 

16 Leitores 
5 Docentes 
4 Formadores 

25 

3 
Acumulam funções em mais do que uma instituição e são 
responsáveis por pelo menos um Centro de Língua 

7 Leitores 7 

4 
Estão em funções numa ou mais instituições, são responsáveis 
por um Centro de Língua e por um programa de formação de 
professores 

5 Formadores 5 

Total  
40 Leitores 
9 Docentes 
9 Formadores 

58 

Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado em Abril 2007 

Neste momento existem situações limite que importa tomar em atenção. No tipo1, 

encontramos um leitor que acumula 4 leitorados, em duas cidades do mesmo país, que 

distam cerca de 700 Km entre si e ainda um docente que acumula 2 instituições na 

mesma cidade com a coordenação de um Centro Cultural. 
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No tipo 2 encontramos um leitor que para além de leccionar numa universidade é 

responsável por um centro de Língua e Centro Cultural, e um outro que acumula o 

trabalho de docência com a gestão de três Centros de Língua (dois que já se encontram 

oficialmente em funcionamento e um terceiro em fase de instalação). 

No tipo 3 deparamo-nos com um leitor que acumula funções em duas instituições 

situadas em cidades que distam entre si cerca de 1700 km, para além de gerir um Centro 

de Língua numa dessas cidades, e com um outro que acumula funções em três 

instituições de uma mesma cidade e é responsável por um Centro de Língua. 

Finalmente, no tipo 4, um dos formadores acumula funções em duas instituições para 

além de gerir um Centro de Língua e de coordenar um programa de formação de 

professores. 

No que diz respeito à diversidade de designações atribuídas aos professores actualmente 

em funções devemos reter que a sua criação teve início quando, nos anos 80, a Direcção 

do então Instituto de Língua e Cultura Portuguesa se apercebeu de que as funções dos 

professores enviados de Portugal variavam consoante a sua localização geográfica, e 

que havia uma diferença sobretudo entre os países onde o português é uma língua 

estrangeira e aqueles onde é língua oficial. Podemos ler no nº 6 da Revista ICALP que:  

“A experiência do intercâmbio cultural com os países lusófonos desde há tempos que 

aconselhava se tomassem medidas mais adequadas à situação peculiar desses países, 

revendo-se as funções dos nossos leitores que ali prestam serviço.” (ICALP Revista nº 6, 

Agosto/Dezembro 1986: 141-142) 

Assim, em relação ao Brasil,  

“(…) considerando que as tarefas próprias do leitor não se têm revelado as mais úteis e 

necessárias, quer no âmbito do ensino da língua, por supérfluo, quer no âmbito do ensino da 

literatura ou da história, pois essas especialidades existem até em grau mais elevado na 

própria universidade brasileira – e as funções do leitor não são as de assistente universitário 

local – começou a realizar-se a transformação dos “leitorados” em “cátedras”.” (Revista 

ICALP nº 6, Agosto/Dezembro 1986: 141-142) 

O intercâmbio do ICALP com as universidades brasileiras passou a realizar-se, em 

conformidade com professores doutorados em regime de professor visitante de curta 
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duração, para regência de cursos, nomeadamente de pós-graduação ou participação em 

júris. 

Quanto aos países africanos lusófonos: 

“A necessidade de uma maior adequação à realidade desses países, alguns deles ainda sem 

universidades, aconselhou a reformulação das funções do leitor, entendendo-as como de 

“assistente pedagógico” do ensino básico e secundário desses países. Em consequência, 

será nomeado para uma escola ou instituição cultural bem determinada, depois de pedido 

formulado pela entidade nacional africana que superintende a esse tipo de intercâmbio. Essa 

instância será o lugar habitual de presença desse leitor e centro das suas actividades.” 

(Revista ICALP nº 6, Agosto/Dezembro 1986: 141-142) 

Eis aqui a génese das “cátedras” e dos “formadores” que hoje conhecemos. As 

Universidades Apoiadas e o recrutamento de “docentes”, “assistentes” e “bolseiros” são 

fenómenos mais tardios que surgiram com a necessidade de alargar e diversificar o 

âmbito de intervenção do Instituto Camões face às reduções orçamentais e aos desafios 

impostos pela cada vez mais rápida circulação da informação. A nova conjuntura 

mundial impõe às dinâmicas de divulgação das línguas e culturas uma maior 

maleabilidade, facilitada pela contratação local de professores e pelo estabelecimento de 

protocolos que permitam o ensino e divulgação do português e das culturas a ele 

associadas sem a deslocação de recursos humanos. Desta forma, actualmente, o tipo de 

responsabilidades e o volume de trabalho atribuído não se encontram estritamente 

vinculados à designação de cada professor, mas às condições específicas de trabalho e 

aos protocolos firmados em cada contexto de actuação.  

É importante referir aqui a designação de “assistente” pois, apesar de ter aparentemente 

sido extinta, é emblemática das recentes tendências de recrutamento do Instituto 

Camões a que nos temos vindo a referir. Esta designação foi introduzida na Rede de 

Docência por volta do ano de 2001, durante a Presidência de Jorge Couto. Segundo 

informações obtidas através de uma entrevista a um antigo leitor esta designação surgiu 

no seguimento da criação da Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesa – Língua 

Estrangeira. Iniciou-se em 2001 um processo de negociação entre o Instituto Camões e a 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para que os finalistas desse curso 

pudessem estagiar no estrangeiro: 
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“[…] vocês, universidade, fazem a formação, científica, e nós [Instituto Camões] damos 

condições para que eles possam passar um ano, no máximo dois em prática lectiva na 

realidade, no estrangeiro. Portanto, começámos por lhes chamar estagiários.” (E28) 

A inviabilização do protocolo levou o Instituto a contratar alguns desses jovens 

licenciados, designando-os como “assistentes. Assim, “assistente”passou a designar um 

jovem professor que era contratado e recebia um salário inferior ao do leitor, mas que na 

prática, realizava o mesmo tipo de trabalho. Ao longo desta investigação, tivemos 

oportunidade de contactar com alguns dos jovens que passaram por esta experiência. 

Uma das entrevistadas relatou-nos as suas funções, bastante semelhantes às do leitor. É 

interessante notar que a entrevistada se refere a si própria como “leitora”, pois era essa 

de facto a sua função. 

“Leccionava Língua Portuguesa I, Língua Portuguesa II, Tradução de Inglês para 

Português, Tradução de Português para Inglês, I e II também, não, I. Leccionava Ensaio: 

uma cadeira que era para ajudar os alunos a escrever ensaios. E novamente, portanto, no 4º 

ano Tradução de Inglês para Português. […] eu depois tornei-me membro da Sociedade 

Portuguesa da Universidade. Mas é uma sociedade independente, não tem nada a ver. Mas 

eu achei que era importante como leitora integrar-me nessa sociedade e fazer parte. E fui, e 

fiz parte, inclusivamente, da direcção do conselho, da associação, e, ou da sociedade e... 

Pronto, porque achei que era importante.” (E3) 

Mas o seu contrato de trabalho era relativamente precário, como podemos ler no excerto 

seguinte: 

“De assistente, sim. Foi um contrato que no 1º ano lectivo foi de, sensivelmente, julgo que 

do primeiro de Setembro, do dia um de Setembro, até ao fim, até 31 de Agosto do ano 

seguinte e aí começaram a perguntar-nos quando é que as aulas acabavam ao certo, e aí o 

nosso contrato acabava. Portanto, durante o período de férias, depois já não éramos 

remunerados.” (E3) 

Uma outra designação interessante é a de Bolseiro Fernão Mendes Pinto. Esta bolsa 

destina-se a  

“[…] licenciados ou estudantes finalistas envolvidos em projectos de formação científica ou 

profissional na área de Português Língua Estrangeira, devidamente inseridos em programas 

de cooperação com instituições de ensino superior estrangeiras.” (www.instituto-

camoes.pt). 
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Os dados que recolhemos confirmam que parte destes bolseiros são efectivamente 

estudantes ou jovens licenciados que colaboram quer com os Centros de Língua 

Portuguesa/Instituto Camões quer com os Leitorados do Instituto Camões em 

Universidades estrangeiras, mas outros são professores experientes que por falta de 

verbas das universidades recebem estas bolsas para complementar os seus ordenados, 

sendo as suas funções de docência as mesmas de um professor. Estas situações parecem 

entrar em contradição com a natureza das bolsas atribuídas por Portugal. 

Uma antiga bolseira com quem contactámos e que tinha já sido assistente do Instituto 

Camões na mesma instituição descreveu da seguinte forma a razão de se ter tornado 

bolseira: 

“A falta de dinheiro da Universidade e o facto de o Instituto Camões não ter tido a 

possibilidade de pagar-me como assistente ou leitora. Assim sendo foi proposto à minha 

chefe escolher alguém como bolseiro. Ela escolheu-me.” (B7) 

Todavia, a avaliação que faz da experiência é positiva, com excepção das dificuldades 

financeiras: 

“Foi muito boa. Mas muito boa, porque sou uma pessoa que não dá valor ao dinheiro e que 

não se importa de fazer sacrifícios, que para mim não são, para poder estar a fazer algo que 

me dá prazer. Neste caso, servir os meus alunos. Não a Universidade ou a Faculdade, não 

os meus chefes, mas sim os alunos, que sem terem culpa de nada são os que mais saem 

prejudicados, visto que lhes é dado muito pouco valor. Como pode imaginar, viver em 

Itália com 500 euros por mês não basta. No 1º ano a universidade não me deu um tostão e 

no segundo deu-me mais 1700 euros que a dividir por 12, pode ver o que dá por mês.” (B7) 

Podemos dizer, em síntese, que, se compararmos com a actualidade, nos anos 80 a rede 

de docência era constituída por um corpo docente, que apesar de ter taxas elevadas de 

substituição, se encontrava institucionalmente inserido, tinha um estatuto profissional 

definido (Estatuto da Carreira Docente) e segurança em termos de vida profissional 

futura e progressão na carreira. Hoje esta rede tende a ser cada vez mais constituída por 

um corpo docente igualmente flutuante, sem enquadramento institucional claramente 

definido e legislado que não vê garantida a continuidade laboral. Estas alterações 

acompanham a tendência geral dos mercados de trabalho pós-industriais: crescente 

flexibilidade e mobilidade laborais, precarização dos vínculos, transformação do 

trabalhador num prestador de serviços externo (Dubar, 2003: 113) que deve ser 
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empreendedor e investir constantemente na aquisição de novas competências afim de 

garantir a sua própria empregabilidade. 

Desta forma, a configuração actual do recrutamento de leitores – substituição de 

recursos humanos e contratação de trabalhadores sem vínculo a qualquer instituição - 

apesar de não ser completamente nova, ganha uma dimensão de precariedade, 

generalizada no actual mercado laboral. Os testemunhos recolhidos permitem-nos 

assumir que em épocas em que a taxa de desemprego das populações licenciadas era 

inexistente, a experiência de leitorado era uma garantia, ou pelo menos uma 

possibilidade clara, de empregabilidade para os leitores sem vínculo ao Estado, ao passo 

que na conjuntura actual essa reinserção no mercado de trabalho se torna mais difícil. 

 

6.2. Formação de Leitores 

O primeiro Curso de Formação de Leitores teve lugar em Setembro e Novembro de 

1985, de acordo com as normas de selecção à época em vigor no ICALP. De acordo 

com a documentação consultada, de 1985 a 1991, o curso precedia a selecção dos 

leitores a colocar. Todos os candidatos frequentavam o curso, podendo ou não ser 

posteriormente colocados. Tendo em conta que a maioria dos candidatos eram 

vinculados ao ensino e consequentemente tinham dispensa de serviço lectivo para o 

frequentar, era possível à época organizá-lo desta forma.  

Segundo notícia publicada no 1º número da Revista ICALP, o primeiro curso de 

formação leitores constituiu “um primeiro passo para a concretização do que tem sido 

uma das nossas principais preocupações: a formação dos leitores e a sua criteriosa 

nomeação, para que com mais competência venham a desempenhar as funções que lhes 

são confiadas.” (ICALP Revista nº 1: 145). O curso – dividido em duas partes, a 

primeira dedicada a temas de cultura portuguesa e a segunda ao ensino de Português 

Língua Estrangeira – terá servido para debater as metodologias e consciencializar os 

futuros leitores dos problemas inerentes à sua missão. Contou-se ainda com a presença 

de antigos leitores que puderam responder às dúvidas dos candidatos. 

A implementação destes cursos permitiu ao ICALP avaliar os candidatos e ainda 

fornecer-lhes uma formação geral acerca dos temas que eventualmente viriam a 
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leccionar, assim como informações acerca do funcionamento dos leitorados. No curso 

de 1986, as temáticas abordadas foram: a problemática da cultura portuguesa, a 

didáctica do português língua estrangeira, as literaturas africanas de expressão 

portuguesa, a economia portuguesa, o teatro português contemporâneo, a arte 

portuguesa do Século XII ao Século XIX, a literatura portuguesa contemporânea, a arte 

portuguesa contemporânea, o cinema português e as paisagens portuguesas (ICALP 

Revista, N.º 5, Julho 1986: 154). 

Em 1992, o primeiro presidente do Instituto Camões decidiu não continuar a organizar 

estes cursos de formação, justificando-se do seguinte modo: 

“Não. Eu acabei com isso. E acabei com isso […] por uma razão muito simples, acho que 

uma coisa é a informação sobre as particularidades da função de leitor que isso se fazia, 

havia uma espécie de formação que se dava às pessoas, através de reuniões que se tinham. 

E eu acho que se a pessoa não tinha perfil para ser leitora, não era através desse curso que 

passava a ter. O que se fez foi criar um curso em Portugal, de formação, um curso com uma 

carga horária bastante forte, na Universidade do Porto, que se criou porque foi a que se 

candidatou a isso. Um curso de formação de professores de português como língua 

estrangeira.” (Entrevista a Luís Adão da Fonseca, Presidente do instituto Camões de 1992 a 

1995) 

De facto, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto tem, de momento em 

funcionamento uma licenciatura intitulada Línguas e Literaturas Modernas – Variante 

de "Língua e Cultura Portuguesa (Ensino de Português Língua Estrangeira)", e um 

Curso de Especialização em Ensino do Português Língua Estrangeira. Mais 

recentemente outras 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 permanência no campo 

profissional dos leitorados. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa oferece 

também uma Licenciatura intitulada Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) e 

um Mestrado e Doutoramento em Língua e Cultura Portuguesa (Língua 

Estrangeira/Segunda Língua) com especializações em Metodologia de Ensino do 

Português (LE/L2) e Ensino de Português Língua Estrangeira. A Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa oferece igualmente um curso de 

Mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira. A oferta de 

cursos nesta área estende-se ainda às Universidades privadas no espaço nacional. O 
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Centro de Estudos Multiculturais da Universidade Independente tem abertas inscrições 

para a 8ª edição da Pós-Graduação em Ensino do Português como Língua Não-Materna. 

Mas a oferta não se restringe ao espaço universitário, o CIAL é uma instituição privada 

não universitária que oferece cursos de línguas estrangeiras mas também um curso de 

Formação e Reciclagem de Professores em Ensino de Português Língua Estrangeira. 

Mais recentemente, as formações de leitores foram retomadas, sendo reformuladas à 

medida das necessidades sentidas pelas direcções do Instituto. Em 1999: 

“A apresentação de novos materiais multimédia, concebidos pelo Instituto, constituiu uma 

das vertentes deste curso, o qual teve ainda por objectivo reforçar a formação dos novos 

Leitores em diferentes áreas. Privilegiou-se a Literatura Portuguesa, com Maria Alzira 

Seixo, a Filosofia e História das Ideias, com Pedro Calafate, o ensino da Cultura Portuguesa 

a estudantes estrangeiros a frequentarem cursos de nível básico ou intermédio, com Maria 

Adelaide Cristóvão e ainda Didáctica do Português, na vertente da Literatura com Ana 

Maria Martinho e na vertente da Língua com Helena Ançã” (Jornal De Letras, Suplemento 

do Instituto Camões nº 12, “Curso de preparação para novos Leitores do Instituto Camões”, 

11 Agosto 1999) 

Já em 2002/2003 e em 2003/2004, assumindo em pleno a integração do Instituto 

Camões no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a direcção do Instituto definiu que o 

curso se destinava à preparação dos leitores quer para o seu desempenho lectivo quer 

para o cumprimento das suas obrigações na qualidade de “agentes diplomáticos no 

exterior e agentes da acção cultural de expressão lusófona” (Documento do Instituto 

Camões: “Programa do Curso de Formador de Língua Portuguesa e Leitor de Língua e 

Cultura Portuguesa”; Jornal De Letras, Suplemento do Instituto Camões nº 49, “IC 

promove cursos de formação para leitores e formadores”, 24 Julho 2002; Jornal De 

Letras, Suplemento do Instituto Camões nº 63, “Nova legislação em curso”, 06 Agosto 

2003). Com esta finalidade, o curso debruçou-se por um lado sobre o conhecimento da 

política cultural externa portuguesa e, por outro, sobre a compreensão de instrumentos 

de trabalho para o desenvolvimento integrado das tarefas de que é responsável o 

leitor/formador (Jornal De Letras, Suplemento do Instituto Camões nº 49, “IC promove 

cursos de formação para leitores e formadores”, 24 Julho 2002). 

Em 2004/2005 o Instituto Camões organizou um curso de leitores mais curto do que o 

habitual, complementado por formação à distância através da plataforma para os leitores 

incluída no site do Instituto: 
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“[…] os candidatos que vierem a ser seleccionados como Formadores ou Leitores 

frequentarão, obrigatoriamente, um Curso de Formação, presencial e a distância. A 

componente presencial decorrerá entre 06 e 10 de Setembro de 2005” (www.instituto-

camoes.pt) 

Em 2005/2006 o curso de formação de leitores teve a duração de duas semanas e foi 

descrito no site do Instituto Camões da seguinte forma: 

 “O Curso de Formação de Leitores para o ano lectivo de 2006/2007 iniciou-se na passada 

quarta-feira (5 de Julho) na sede do Instituto Camões (IC), em Lisboa. Antes de ocupar os 

respectivos lugares nas diferentes Universidades, 26 Leitores, entre estreantes e experientes 

nas lides da promoção e divulgação da língua e da cultura portuguesa no mundo, 

participarão neste curso até ao dia 21 de Julho, a fim de ampliar conhecimentos e 

competências. No programa incluem-se sessões sobre as seguintes temáticas: a Presença e a 

Acção do Instituto Camões no Mundo, o Centro Virtual Camões, a Língua Portuguesa e a 

Didáctica do Português Língua Não Materna, a Literatura Portuguesa e Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a 

Didáctica da Literatura e a Cultura Portuguesa Contemporânea.” (“Curso de Leitores 

2006/2007”, www.instituto-camões.pt) 

Actualmente existe também uma componente de formação contínua de leitores, 

disponível on-line numa plataforma própria que permite ainda o contacto entre leitores 

colocados em todo o mundo e entre os leitores e a sede do Instituto Camões em Lisboa. 

Os cursos de formação de leitores são uma componente importante da preparação destes 

professores para as funções que irão desempenhar, pois permitem uma actualização no 

que diz respeito aos métodos especifico de ensino de Português Língua Estrangeira e a 

temáticas ligadas à produção cultural quer clássica quer contemporânea. A formação 

contínua on-line é uma mais-valia importante nesse sentido.  

Face a esta dinâmica parece aconselhável que se organize anualmente um módulo de 

esclarecimento sobre o funcionamento da Instituição, dos leitorados e da cooperação 

com as diferentes instituições. Tal módulo poderia ser complementado com a 

organização de Fóruns abertos em que novos e antigos leitores pudessem debater acerca 

do seu papel enquanto docentes e mediadores culturais e acerca dos desafios que se 

colocam ao leitor em diferentes circunstâncias e contextos institucionais, sociais e 

geográficos. Estes Fóruns permitiriam uma troca de informação profícua que 

complementaria a formação dos novos leitores, capitalizando a experiência dos antigos. 
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6.3. Etapas na discussão do estatuto e da carreira do leitor 

Em 1997, Eduardo Prado Coelho escrevia que “tendo em conta a profissionalização 

crescente de todas as actividades relativas à indústria das línguas e às indústrias 

culturais, é necessário criar uma equipa de verdadeiros profissionais da cultura, e não 

aceitar que o Instituto Camões se converta numa sala de espera para diplomatas em 

trânsito de posto para outro posto” (Coelho 1997: 6). Neste sentido, a criação de um 

estatuto e de uma carreira de leitor poderiam ser um primeiro passo para a construção de 

uma tal equipa de profissionais profundamente conhecedores da língua portuguesa e das 

culturas por ela veiculados, assim como das estratégias possíveis para as ensinar e 

divulgar internacionalmente. Os dois maiores obstáculos a esta concretização foram-nos 

apontados pela actual presidente do Instituto Camões: a impossibilidade burocrática e 

orçamental de criar postos permanentes de leitores no seio do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, e a alienação da realidade cultural do país decorrente do afastamento dos 

profissionais do país durante largos anos. 

A questão do estatuto do leitor, sendo um objectivo institucional, tal como se pode ver 

nos diversos documentos legislativos que analisámos nos capítulos anteriores, foi 

também alvo de preocupação por parte destes profissionais em diversas épocas.  

Ora vejamos, o artigo 16º do Decreto-lei que criou o Instituto Camões (DL 13/92 de 15 

de Julho), define uma categoria de agentes da internacionalização, os “Professores e 

leitores de língua e cultura portuguesa” e decreta a criação de um documento que fixe o 

estatuto desses profissionais. Ao que sabemos esse documento legal nunca chegou a ser 

publicado. 

“1 - O estatuto do professor e do leitor no estrangeiro regulará a selecção e recrutamento 

dos professores e leitores de língua e cultura portuguesas em instituições de ensino superior 

no estrangeiro, fixando as condições em que estes podem assegurar as funções de 

conselheiros ou adidos culturais. 

2 – O estatuto referido no número anterior e o regime de exercício no estrangeiro da 

prestação de serviço docente de ensino português, aos níveis básico e secundário, são 

objecto de decreto-lei.” (DL 13/92 de 15 de Julho) 

Durante os dois focus group realizados foi possível abordar este tema com os 

intervenientes. No focus group “Políticas de apoio aos leitores” falou-se da pertinência 
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da existência de uma carreira de leitor, que permitisse a estes professores uma situação 

mais estável, o que poderia motivar pessoas mais qualificadas a seguir esta via. No 

entanto, as opiniões dividiram-se. A actual Presidente do Instituto Camões admitiu que 

a criação de uma carreira poderia ser benéfica: 

“O ideal seria nós podermos rodar os leitores como rodam os diplomatas. Haver uma 

carreira técnica paralela à carreira diplomática, e eles vinham, passavam aqui dois ou três 

anos para se actualizarem, e voltavam a partir, e assim estávamos a investir no que é 

nosso.” (Focus Group “Políticas e práticas de apoio aos leitores”) 

Uma professora universitária interveniente neste mesmo focus group, emite algumas 

dúvidas quanto à viabilidade de uma carreira de leitor: 

“Já houve uma altura da minha vida em que pensei que ser leitor deveria ser uma carreira, 

mas agora já não acho. E não acho por várias razões. Primeiro porque é um trabalho que 

precisa de muita energia, [...]. Para além destes problemas, de a pessoa se desactualizar 

porque não está no espaço, portanto, uma carreira deste tipo, de virem cá, estarem cá dois 

anos e irem para outro ponto, como se fossem da carreira diplomática, isso seria o ideal, 

mas não podendo ser assim, eu tenho realmente muita dificuldade em saber se proporia uma 

carreira, ou como estamos agora.” (Focus Group “Políticas e práticas de apoio aos 

leitores”) 

Ao longo do tempo foi tentado várias vezes instituir um “estatuto do leitor”. Tivemos, 

através de alguns antigos leitores, da imprensa e do próprio Instituto Camões, acesso a 

vários documentos que testemunham algumas dessas tentativas, e cuja informação 

compilamos em seguida. Com recurso ao material disponível, pudemos identificar dois 

momentos em que a reivindicação de um estatuto, por parte dos leitores foi, senão mais 

forte, pelo menos mais visível: nos anos 1976-1977, e mais recentemente entre 2001 e 

2003. 

Em Novembro de 1976, O ICAP convocou os leitores em França para uma reunião. 

Segundo um dos leitores presentes, o teor do discurso do Presidente durante a mesma 

não foi do agrado de muitos:  

“Porque as coisas eram complicadas, a relação, às tantas, com leitores. E nós, portanto, 

começámos a contestar um pouco essa situação. […] Porque a coisa partiu de uma reunião 

que o José Augusto França fez em Paris, com os leitores da França, e começou por nos 

convocar para a Gulbenkian, que era assim um bocadinho absurdo, porque a Gulbenkian é 

uma instituição privada. Ora, nós estávamos em nome do Instituto que era do Estado 
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Português. […] Porque é que era ali? Porque é que não era na embaixada? Não fazia muito 

sentido. E depois o fulano, às tantas fez um discurso completamente inconcebível dizendo 

que os leitores é a cultura portuguesa, isso da língua é com a Berlitz. É claro, isso demos 

quase todos um pulo, quer dizer, a cultura passa pela língua. O que é importante é o ensino 

da língua, o resto vem a seguir, vem por acréscimo, não é? E depois não é só. Depois 

também a universidade tem o seu próprio corpo docente, portanto, o leitor tem de se 

imiscuir, ele também dá língua, sim senhor, tudo bem, se ele tiver aptidão para isso, tudo 

certo. Começou por aí, portanto, exige-se um estatuto, e depois fomos para a rua, aliás. Os 

cabeças de cartaz fomos todos para a rua esse ano.” (E6) 

Como reacção a este discurso, um grupo de leitores dirigiu ao então Presidente, José 

Augusto França, uma carta em que propunham a realização de um segundo encontro no 

qual seriam discutidos diversos assuntos, entre os quais a elaboração do Estatuto do 

Leitor com a participação dos interessados, os vencimentos e a assistência social, assim 

como questões relacionadas com as políticas de difusão da língua e cultura. Nesta carta 

propõem ainda que se fomente a estabilidade laboral dos leitores e a transferência da 

tutela dos leitorados para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não sabemos se esta 

segunda reunião se terá realizado, ou se o ICAP terá tido em conta as propostas dos 

leitores. Sabemos apenas, que, de facto, a tutela dos leitorados foi atribuída ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros mas que, até hoje, não existe qualquer estatuto 

para os leitores no estrangeiro. Assim, o ano de 1977 viu desenvolver-se um movimento 

de leitores de todo o mundo, que se reuniram em Portugal para discutir os problemas 

comuns, como nos foi afirmado pelo mesmo antigo leitor, que nele tomou parte:  

“Bom. Houve mudanças, e nós entretanto como nos conseguimos reunir aqui em Lisboa, 

foi em 77 para aí. Leitores de quase todo o mundo, desde os Estados Unidos, Inglaterra, 

para tentarmos obter um estatuto. Não havia estatuto, era uma situação perfeitamente 

aberrante. E tinha tido um projecto de estatuto, no 25 de Abril… a coisa não foi avante. 

[…] Não, nós fizemos várias reuniões, mandámos coisas para os jornais.” (E6) 

Estas discussões deram origem a vários outros documentos, entre os quais um 

comunicado intitulado “O ICAP, a Expansão da Cultura Portuguesa e os Leitores” (06-

09-1977), escrito, provavelmente, por um ou mais leitores. Desse documento 

salientamos a seguinte frase: 

“Outras provas existem da pouca conta em que são tidos os leitores. O “Estatuto do Leitor” 

é uma delas. A ideia desse estatuto, que regulamentaria a função de Leitor, permitindo-lhe 

inclusivamente integrar-se na função pública, data da altura em que esteve à frente do IAC 
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a professora Maria de Lurdes Belchior.” (“O ICAP, a Expansão da Cultura Portuguesa e os 

Leitores”, 06-09-1977) 

A proposta de estatuto a que se refere este documento e que não foi aprovado “ao que 

parece devido a demoras burocráticas” (E6) é um projecto de Decreto-Lei intitulado 

“Estatuto Geral dos Leitores de Português no Estrangeiro”14, que estabelece a criação 

“no Instituto de Alta Cultura um quadro geral de leitores de português no estrangeiro, 

que compreende as categorias de 1º e 2º leitor”, podendo ainda ser contratados leitores 

fora do quadro (artigo 2º). De acordo com este documento, o recrutamento para o cargo 

de leitor de português ficaria a cargo do Instituto de Alta Cultura, mediante concurso 

público ou por convite (artigo 8º), competiria ainda ao instituto promover a realização 

de cursos de preparação e aperfeiçoamento dos leitores, que serviriam também como 

modo de selecção de candidatos (artigo 5º). Os leitores de português no estrangeiro 

ficariam “sujeitos ao estatuto dos servidores do estado com os correspondentes direitos 

e deveres, incluindo o direito à aposentação.” (artigo 32º), o documento define ainda os 

vencimentos e as funções a serem desempenhadas pelos leitores de língua e cultura 

portuguesa no estrangeiro.  

No comunicado “Leitores de Português contestam o ICAP” assinado por “um grupo de 

leitores” pretende-se esclarecer o conflito que opõe os próprios leitores e o ICAP, que 

apresenta dois aspectos fulcrais: a discordância dos leitores relativamente à forma como 

se tem praticado a divulgação da língua e cultura portuguesa no estrangeiro e a pouca 

importância conferida aos leitores e ao seu estatuto profissional, sendo estes os pilares 

dessa mesma divulgação. As reivindicações deste grupo de leitores são as seguintes: 

definição da missão específica do ICAP, no conjunto dos institutos que se ocupam da 

cultura15; definir e publicar a política cultural do ICAP, para que se compreenda a sua 

utilidade; consultar os leitores em decisões que digam respeito ao seu estatuto e a 

opções e iniciativas culturais levadas a cabo pelo Instituto; fomentar e proteger o ensino 

da língua e favorecer o aparecimento de manuais e outro material adequado; entrar em 

acordo com o Brasil afim de definir quais as responsabilidades de cada um dos países na 

difusão da língua e cultura e ainda não distribuir recursos e bolsas de estudo nas 

                                                 
 
14 Este documento encontra-se na Biblioteca Nacional, com a data de 1973 e da responsabilidade do 
Instituto de Alta Cultura 
15 O ICAP estava, em 1977, sob tutela da Secretaria de Estado da Cultura. Ao longo da sua história, os 
leitorados e a difusão da língua e cultura portuguesa estiveram afectos a vários institutos, em diferentes 
ministérios, como se pode ler no capítulo acerca do Processo Histórico. 
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universidades, sem negociar, previamente, com os respectivos países “acordos 

bilaterais que estabeleçam a reciprocidade de favores”. 

Estes leitores afirmam ainda que devido à sua experiência e contacto com universidades 

estrangeiras em todo o mundo, são “agentes culturais com possibilidades de acção 

fecunda”, mas, para que se realizassem essas possibilidades, seria necessário que o 

ICAP com eles dialogasse e lhes reconhecesse o direito de participar nas decisões 

tomadas – neste ponto o Instituto é acusado de “centralismo total” e de não promover 

uma “organização cultural estruturada”, correndo assim o risco de se tornar um “mero 

organismo de relações públicas” (“Leitores de Português contestam o ICAP”: 4). 

No que diz respeito ao seu estatuto profissional, afirmam que os leitores não vinculados 

ao Estado esperam ver os seus direitos fundamentais reconhecidos, e, antes de mais, 

serem integrados na função pública. E, que, ao voltarem a Portugal, os leitores deveriam 

ter “os mesmos direitos que os seus colegas do ensino secundário em idêntica situação 

e que não saíram do país”( “Leitores de Português contestam o ICAP”: 5). Até esse 

momento figuravam, apenas, na lista de preferências para colocação, imediatamente 

antes dos recém-formados e dos professores sem habilitação própria. Declaram que “O 

facto de terem prestado serviço no estrangeiro constitui para estes leitores, não uma 

vantagem, nem uma valorização profissional, mas uma enorme desvantagem e 

prejuízo.”, o que não acontecia com os professores nas ex-colónias (“Leitores de 

Português contestam o ICAP”: 5). 

Este grupo de leitores contestava ainda as intenções do Instituto de limitar a cinco anos 

a duração máxima do exercício da função, e acusa o ICAP de não aproveitar a 

experiência dos leitores vinculados ao Estado aquando do seu regresso a Portugal.  

Quinze anos volvidos sobre este momento – em que alguns leitores se uniram para 

reivindicar o direito a um estatuto e a uma carreira – a questão não tinha ainda sido 

objecto de legislação própria. Durante a entrevista realizada ao primeiro Presidente do 

Instituto Camões, Luís Adão da Fonseca, este opinou que o documento legal a 

implementar deveria prever diferentes estatutos para as diferentes funções dos 

professores em actividade: 

“Eu defendia desde o princípio que devia haver um estatuto, não de leitor, mas de professor 

de cultura e língua portuguesa no estrangeiro e que tinha num dos seus capítulos o leitor. 
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Que regulamentava toda a sua actividade dentro da perspectiva que eu há pouco expliquei 

do que deve ser esse professor enquanto agente cultural do Estado Português. Que devia ser 

uma candidatura aberta, que devia definir o perfil de professor para cada tipo de actividade 

que se pretendia. Portanto, o perfil do senhor que vai para uma universidade de grande 

prestígio dar uma cadeira de cultura é diferente do senhor que vai ensinar português, 

continua a ser importante mas é diferente, ensinar português, por exemplo, nas aulas de 

ensino básico, ensino básico português, iniciação, numa determinada universidade. São 

perfis diferentes. Regulamentar uma série de actividades ligadas à sua relação com a 

Embaixada, à sua relação com a universidade local, o tipo de actuação que devia ter e nesse 

sentido foi feito o estatuto, um projecto de estatuto.” (Entrevista a Luís Adão da Fonseca, 

Presidente do Instituto Camões de 1992 a 1995) 

Em 1999, a direcção do Instituto Camões mantinha a opinião de que as situações 

laborais dos leitores eram de tal modo diversificadas que não era possível que o estatuto 

de leitor fosse semelhante para todos. Em conformidade, o então Presidente do Instituto 

anunciava, em entrevista ao jornal Lusitano, a criação do já tão discutido Estatuto do 

Leitor, este documento iria introduzir alterações na própria gestão dos leitorados, 

permitindo distinguir as situações laborais dos leitores de acordo com os locais onde 

estivessem colocados: 

“Estamos também a ultimar o projecto do estatuto do leitor que até agora é uniforme quer 

se encontre em Paris ou em Banguecoque e ao qual vamos procurar introduzir uma série de 

modificações que prevejam a possibilidade do leitor formador, do leitor director do centro 

de língua e do simples formador”. (Lusitano – 20 Nov. 1999)  

Em Abril de 2001, agora em entrevista ao jornal Mundo Português, Jorge Couto 

explicitou os vários escalões pelos quais se distribuiriam os professores da Rede de 

Docência do Instituto Camões da seguinte forma: 

“Teremos três escalões de intervenção, o formador de língua portuguesa para os países de 

língua oficial portuguesa e para Timor-Leste, o leitor em universidades onde serão criados 

centros de língua e o assistente universitário que conjugará os estrangeiros nas 

universidades onde não foram criado centros de língua. Esses três aspectos serão integrados 

no estatuto do formador, leitor e assistente de Língua Portuguesa”.- (Mundo Português – 20 

Abril 2001) 

Apesar de este três tipos diferentes de “estatuto” para os professores terem de facto sido 

implementados, nunca chegou a ser legislado o documento legal previsto. Na entrevista 
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que nos concedeu em Março de 2006, Jorge Couto avançou com uma explicação para 

esta situação: 

“[…] essa foi uma batalha que nunca foi possível concluir. Porque havia a ideia de definir 

um estatuto de leitor mas as diferenças de sistemas legais nas universidades estrangeiras 

eram de tal modo díspares que tornaram inviável a construção de um modelo, de um 

modelo comum.” (Entrevista a Jorge Couto, Presidente do Instituto Camões, 1998-2002) 

Foi também nesta época criada a polémica categoria de “assistente” à qual já fizemos 

alusão. Por reacção a estas decisões da Direcção do Instituto Camões, em Setembro de 

2001, a newsletter do SNESUP16 anunciava que este sindicato tinha pedido, ao 

Presidente do Instituto Camões (Professor Jorge Couto), uma audiência, e formalizado 

junto do MNE, da Secretaria de Estado da Administração Pública e da Secretaria de 

Estado do Orçamento um pedido de abertura de negociações para o futuro Estatuto dos 

Leitores de Língua e Cultura Portuguesa no Estrangeiro. O sindicato afirmava então que 

as condições de trabalho dos leitores se estavam a degradar progressivamente e que 

estes estavam a ser substituídos pelos “assistentes” referidos pelo Presidente nos 

excertos acima apresentados, mas também por “monitores”17. 

De acordo com a documentação consultada, muitas das questões levantadas na década 

de 70 pelos leitores de então continuam actuais. Em Julho de 2002, foi organizado pelo 

SNESUP (Sindicato Nacional do Ensino Superior) e vários leitores da Rede de 

Docência do Instituto Camões, um encontro de leitores em que se debateram, sobretudo, 

a questão do seu estatuto profissional e a sua posição na orgânica da função pública. 

Segundo fontes do SNESUP, neste I Encontro de Leitores do Instituto Camões 

estiveram presentes 18 leitores e assistentes da rede de docência do Instituto Camões e 

membros do SNESUP. A ordem de trabalhos previu o debate dos temas apresentados no 

Quadro 18. 

Apesar de este ter explicado a sua posição relativamente ao estatuto do leitor em 

diversas entrevistas à imprensa, às quais tivemos acesso, não quisemos deixar de 

interrogar Jorge Couto acerca da sua opinião sobre esta outra questão igualmente 

                                                 
 
16 Boletim informativo do SNESUP. www.snesup.pt 
17 Ver capítulo relativo ao Enquadramento Institucional Actual. Pelo que pudemos verificar, os monitores 
são Bolseiros Fernão Mendes Pinto que assumem em algumas das universidades onde existe Centro de 
Língua Portuguesa, estas funções. 
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reivindicada pelos leitores sindicados no SNESUP: a carreira de leitor. O antigo 

presidente afirmou não concordar com a existência de tal carreira: 

“Eu não concordo com a existência de uma carreira de leitor. Porque o leitor deve ser uma 

pessoa informada sobre Portugal, actualizada. E nós aqui, se optássemos por uma solução 

de uma carreira de leitor, significa que uma pessoa seria um cidadão expatriado durante 20, 

25 anos. Nas carreiras diplomáticas é possível estar no estrangeiro um determinado número 

de anos e obrigatoriamente regressa-se a Portugal e exerce-se funções em Portugal e 

portanto nunca se perde a ligação com os mecanismos internos. Aí significaria um custo 

incomportável. Significaria que de 4 em 4, ou de 6 em 6 anos, teríamos de mandar regressar 

esses leitores, mantê-los em Portugal, financiá-los – a sua permanência – e reenviá-los 

passado 2 ou 3 anos. Isso era absolutamente incomportável. Daí que essa solução de 

concursos que se fazem e existia uma modalidade flexível” (Entrevista a Jorge Couto, 

Presidente do Instituto Camões, 1998-2002) 

Quadro 18 –Ordem de trabalhos do I Encontro de Leitores do Instituto Camões 2002 

Tópicos Descrição 
Os instrumentos de avaliação utilizados (teste ou prova oral) não são adequados 
para avaliar as competências gerais e potenciais dos candidatos a professores 
universitários 

O Instituto adopta uma visão da Língua Portuguesa como Língua nativa ou 
segunda e não como língua estrangeira, quer nas provas, quer na apreciação 
curricular 

O Instituto rejeita os candidatos especialistas na Língua e cultura do país para 
onde vão 

Negligencia as competências de comunicação intercultural dos candidatos 

Os concursos não obedecem às regras de transparência requeridas 

Parâmetros de 
selecção e forma de 
concursos a 
Leitores/Assistentes 
 

Não é aproveitada a experiência dos antigos leitores 

Necessidade da contagem do tempo de serviço em termos retroactivos 
Contagem de 
tempo de serviço Necessidade de avaliação do serviço para futuros concursos, nomeadamente, 

para o Ensino Secundário 

Exigência de uma carreira/quadro para os leitores, estipulando: quem somos, o 
que somos, para onde vamos, em que condições vamos, assim como os direitos 
e deveres dos leitores 

Estando o IC incluído na orgânica do MNE, porque razão se vêm os leitores 
privados das regalias diplomáticas a que os trabalhadores diplomáticos têm 
direito? 

Necessidade de actualização de subsídios de residência 

Por à disposição do SNESUP o projecto de estatuto do leitor, referido como 
tendo sido já várias vezes reformulado 

Propôs-se a criação de um posto – Provedor do leitor – afim de garantir a 
mediação entre o SNESUP, o IC e os leitores 

Estatuto de 
Leitores 
 

Exigência de uma carreira integrada dentro do Ensino Superior, com direitos e 
deveres e com direito ao subsídio de desemprego 

Fonte: Boletim informativo do SNESUP. www.snesup.pt 
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As suas objecções relativamente à existência da carreira prendem-se com o facto de um 

bom leitor ter necessariamente de ser uma pessoa actualizada acerca de Portugal e que 

estando fora durante toda a sua trajectória profissional perderia a ligação que torna 

possível esse conhecimento directo. 

A sua sucessora asseverou-nos concordar com a substituição de leitores como boa 

estratégia de divulgação da língua e cultura portuguesas, acrescentando ainda que a 

estratégia ideal consistiria no envio de professores universitários através de uma 

cooperação inter-universitária mediada pelo Instituto Camões: 

“Não, como carreira não. Acho que não tem qualquer nexo. […] Mas você pode levar uma 

pessoa da carreira universitária, até a lógica até deveria ser essa, a meu ver. Mas sem 

dúvida nenhuma, aliás minha grande aposta foi nessa. […] Isso pode ser feito entre as 

instituições, inter-universidades. Quem devia estar lá fora era em articulação com as outras 

universidades cá dentro. O Instituto Camões poderia intermediar isso, mas isso deveria ser 

feito inter-universidades. Essa é a minha postura e foi sempre a minha postura. Agora, isso 

iria contra muitos interesses.” (Entrevista a Maria José Stock, Presidente do Instituto 

Camões, 2002-2004) 

A 17 de Agosto de 2002, o jornal Expresso, publicou um artigo acerca da ausência de 

um estatuto profissional dos leitores de português, ilustrado por casos concretos de 

leitores e ex-leitores. De acordo com Paula Lemos, delegada sindical do SNESUP, “A 

ausência de estatuto dá ao IC poderes para fazer e desfazer o destino dos profissionais 

(…) Num ano pode haver leitorado num determinado sítio e noutro pode de repente 

desaparecer, sendo substituído por um posto de assistente.” Ainda de acordo com a 

mesma fonte, os assistentes são “(…) mão-de-obra barata e não especializada.” 

(Expresso, 17 de Agosto de 2002, “Sem perfil. Leitores de português denunciam falta 

de estatuto profissional”). 

A 6 de Junho de 2003, vários deputados da bancada parlamentar do Partido Socialista18 

(enquanto partido da oposição) enviaram ao Governo um requerimento acerca da 

“Situação dos leitores do Instituto Camões que completem quatro anos de exercício no 

mesmo posto até 31 de Agosto, e daqueles que os substituirão.” (“Instituto Camões: PS 

questiona situação de Leitores que completam 4 anos” Requerimento). Este 

                                                 
 
18 Luís Fagundes Duarte, Ana Benavente, Rosalina Martins, Cristina Granada, Isabel Pires de Lima, 
Manuela Melo, Carlos Luís e Edite Estrela 
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requerimento reclama contra a não existência de um estatuto do leitor e da 

regulamentação do tempo de missão dos leitores. Põe ainda diversas questões acerca do 

recrutamento e avaliação dos leitores. 

Mais recentemente, a 17 de Junho de 2005, teve lugar uma reunião onde estiveram 

presentes membros do SNESUP e a Presidência do Instituto Camões. De acordo com o 

SNESUP (Boletim informativo do SNESUP. www.snesup.pt), abriram-se algumas 

possibilidades para a colaboração na definição do futuro Estatuto do Leitor, apesar de a 

orientação política actual prever um aumento da contratação local, no que diz respeito 

ao ensino do português no estrangeiro. 

Apesar das mudanças de governo e de direcção do Instituto Camões, chegamos a 2005 

sem que tenha sido legislado o Estatuto do Leitor. Supomos que para colmatar esta 

falha, o Instituto Camões publicou no seu site, em 2005, as condições de contratação e 

os conteúdos funcionais da missão de Formador de Língua Portuguesa e de Leitor de 

Língua e Cultura portuguesas. Nas entrevistas conduzidas a leitores após a publicação 

on-line deste documento, nenhum leitor se referiu ao mesmo, quer para o criticar quer 

para o reconhecer como uma necessidade há muito sentida.  

Os Formadores e Leitores19 continuam a ser requisitados ou contratados, nos termos da 

legislação em vigor, consoante tenham ou não vínculo à Administração Pública. Os 

seus, contratos são anualmente renováveis e estão subordinados à legislação em vigor 

para o efeito.  

Em relação à remuneração, para os leitores e formadores requisitados esta é igual à que 

aufeririam quando em exercício no local de trabalho a cujo quadro pertencem, 

mantendo todos os direitos e regalias. Aos contratados, é-lhes atribuído um valor 

correspondente ao índice 100 da carreira académica universitária (licenciado), ou 110 

(grau de mestre ou doutor); tendo ainda direito a um "Subsídio de residência", fixado 

para cada país em função das condições locais de alojamento.  

Este documento explicita ainda as funções que os professores devem assumir quando ao 

serviço do Instituto Camões, ficando clarificadas algumas diferenças entre as funções 

                                                 
 
19 Deixam de existir as figuras de “assistente” e “docente” 
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dos Leitores e as funções dos Formadores. Vejamos um resumo do seu conteúdo no 

Quadro 19. 

Quadro 19 – Conteúdos funcionais dos postos de leitores de língua e cultura portuguesa em 

universidades estrangeiras e de formadores de língua portuguesa em universidades/instituições de 

ensino superior de países de língua oficial portuguesa em 2005/2006 e 2006/2007 

NA(S) UNIVERSIDADE(S) / INSTITUIÇÃO(ÕES) 

LEITORES FORMADORES 

Actividades Lectivas 

Português Língua Estrangeira (PLE) Português Língua Segunda (PL2) 

Cultura Portuguesa Linguística Portuguesa 

Literatura Portuguesa Literaturas em Língua Portuguesa 

Didáctica de PLE Didáctica de PL2 

Formação de Professores de PLE ou de PL2 Formação de Professores de PL2 

 Orientação de estágios pedagógicos 

 Curso(s) extracurriculares de PLE e de Português 

por Objectivos Específicos 

 Participação em Acções de Formação de 

Professores de PL2 no âmbito de Projectos da 

Universidade/Instituição 

Actividades não lectivas 

Elaboração de programas curriculares 

Elaboração de materiais didácticos Cooperação na elaboração de manuais e outros 

materiais didácticos em Projectos da 

Universidade/Instituição 

Apoio à realização de Exames de PLE no âmbito 

do Sistema de Certificação e Avaliação de 

Português Língua Estrangeira (SCAPLE) 

Apoio à realização de Exames de PLE no âmbito 

de Projectos da Instituição/Universidade  

Responsabilização pela gestão e coordenação de 

actividades do Centro de Língua Portuguesa 

(CLP)/Instituto Camões (IC) no caso da sua 

existência na Universidade a que será afectado 

Responsabilização pela gestão e coordenação de 

actividades do CLP/IC 

Coordenação e/ou colaboração e/ou execução de Actividades Culturais 

Participação activa na vida cultural da Universidade, designadamente na promoção de actividades 

relevantes para a difusão da Língua e Cultura Portuguesa 

Participação activa nos projectos relativos à Língua e Cultura Portuguesa do(s) departamento(s) em 

que se integram os Estudos Portugueses 
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NOS CENTROS CULTURAIS PORTUGUESES OU JUNTO DOS SERVIÇOS CULTURAIS DAS 

EMBAIXADAS DE PORTUGAL 

LEITORES FORMADORES 

Centros Culturais Portugueses e Serviços 

Culturais das Embaixadas 

Centros Culturais Portugueses 

Coordenação científica e pedagógica da 

leccionação de Cursos de PLE 

Coordenação científica e pedagógica da 

leccionação de Cursos de PLE e/ou de Português 

por Objectivos Específicos 

Coordenação científica e pedagógica da elaboração de materiais didácticos 

Apoio na organização e/ou execução de 

Actividades Culturais nos referidos Serviços e 

Centros 

Apoio na coordenação e/ou execução de 

Actividades Culturais 

Apoio à realização de Exames de PLE no âmbito do Sistema de Avaliação e Certificação de Português 

Língua Estrangeira (SACPLE) 

 

NA RELAÇÃO COM O INSTITUTO CAMÕES 

LEITORES FORMADORES 

Elaboração, com periodicidade a definir pelo IC, de relatórios de actividades, pareceres sobre matérias 

pertinentes ao IC na relação com a Universidade/Instituição ou com a região coordenada pela 

Universidade/Instituição/Leitorado em parceria com o IC e documentos de orçamento e gestão dos 

fundos que lhes forem confiados para financiamento das actividades próprias 

Representação do IC sempre que for solicitado. 

Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado em Abril de 2007 

Estes conteúdos funcionais, apesar de não serem idênticos para leitores e formadores 

colocam em evidência que o leitor e o formador do Instituto Camões não são apenas 

professores, têm ainda responsabilidades na área da divulgação da Cultura e da Língua 

Portuguesas, responsabilidades administrativas e de representação do Instituto Camões. 

Os leitores têm ainda a responsabilidade de colaborar com as representações 

diplomáticas portuguesas. São, por conseguinte agentes multifuncionais de língua e 

cultura e que podem defender a política externa de língua e cultura em mais de uma 

frente de batalha.  
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6.4. Antigos leitores 

Este capítulo tem por objectivo caracterizar a população de antigos leitores, identificar 

as suas perspectivas face ao desempenho de um papel de representação linguístico-

cultural num contexto internacional. O método de selecção dos entrevistados aqui 

utilizado - a técnica da “bola-de-neve” – tem uma falha intrínseca, a de enviesar os 

resultados por excesso de homogeneidade na população entrevistada, ou seja, os 

indivíduos que têm hoje cerca de 50 anos e que foram leitores em França terão 

tendência para conhecer outros antigos leitores na mesma faixa etária, experiência em 

França. Conscientes do risco, adoptámos ainda assim esta técnica exploratória que se 

apresenta como a única viável, visto não possuirmos uma listagem com a caracterização 

dos indivíduos em causa.  

 

6.4.1. Formação 

Decidimos analisar as trajectórias profissionais e pessoais dos antigos leitores desde 

logo a partir da dimensão formação. Formação académica mas também outras 

formações que contribuem 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 próprios para o 

exercício da função de leitor nas suas diversas vertentes, sabemos que desde 1986, o 

ICALP, e posteriormente o Instituto Camões, têm vindo a organizar anualmente cursos 

de preparação – obrigatórios - para os futuros leitores.  A avaliação que os leitores 

fazem destes cursos é, no geral, positiva, dela sobressai a importância atribuída à 

possibilidade de contacto com antigos leitores, permitindo tomar contacto com a 

realidade dos leitorados: 
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“De facto, a partir de 86-87 começaram a fazer esses cursos. Ia o professor de arte, ia o 

professor de língua, o professor de linguística. […] Mas aquilo que nós gostávamos mais, 

era quando no final do curso apareciam três ou quatro leitores a falarem da experiência 

deles. Isso é que, isso é que nos dava pistas para nós percebermos o que é que iríamos 

fazer.” (E9) 

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 permanência no 

campo profissional dos leitorados. No entanto, pelo que pudemos aferir, é ainda 

reduzido o número de leitores que possui este tipo de formação. 

Para muitos, o facto de não possuírem formação específica na área de português língua 

estrangeira não constitui um problema, pois consideram que, sendo professores de uma 

outra língua estrangeira, possuem os conhecimentos e conhecem as estratégias 

necessários para o ensino de PLE: 

“Eu era professora de português e de francês, portanto também tinha a prática de uma 

língua estrangeira, não a portuguesa, mas a didáctica da língua estrangeira acaba por ser a 

mesma.” (E14) 

“Bem, os professores de português e de francês sempre tiveram muita sensibilização para o 

ensino do português língua materna e português língua segunda. Porque, no fundo, temos 

uma prática pedagógica e uma formação inicial que nos prepara para o ensino de uma 

língua primeira que é o português, na escola portuguesa, na escola aqui em Portugal, e o 

francês uma língua segunda, de maneira que nós temos uma pedagogia. Estamos 

preparados pedagogicamente para ensinar quer uma língua primeira, quer uma língua 

segunda. E passar do português, língua primeira para língua segunda” (E5) 

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 experiência 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 […]. Eu ponho as pessoas a mexer-se, porque um corpo parado não 
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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.” (E22) 

Este excerto é ilustrativo da importância da componente de mediação cultural inscrita 

neste trabalho de ensino da língua, que se reflecte quer nos conteúdos transmitidos, quer 

nos métodos utilizados. 

Relativamente à formação, uma outra questão referida é a importância do conhecimento 

da língua do país para onde se vai leccionar: 

“Sabe que aqui em Portugal, houve sempre, mesmo antes do 25 de Abril, escolas privadas 

que ensinaram russo, e, depois do 25 de Abril, o ICALP russo, é o Instituto Pushkin, 

portanto há um instituto russo para o ensino de russo no estrangeiro, colocou aqui um leitor 

em Portugal, […] Colocou aqui um leitor excelente, uma professora maravilhosa, e eu 

inscrevi-me. Inscrevi-me e aprendi o primeiro ano com muito interesse. E nesse ano, a 

União Soviética, ainda era União Soviética, deu 10 bolsas para as pessoas que tivessem tido 

mais facilidade, ou melhor aproveitamento, ou assiduidade fossem preparar um exame a 

Moscovo. E eu tive essa bolsa, então ainda aprendi mais russo quando fui para a Polónia, 

mas tornou-se um pouco difícil pela interferência entre as duas línguas.” (E5) 

 

6.4.2. Motivações  

As motivações dos professores podem, em certa medida, definir o tipo de trabalho que 

realizam. A leitura das entrevistas realizadas permite-nos distinguir três tipos principais 

de motivações assumidas pelos leitores, que apresentaremos em seguida.  

Em primeiro lugar, temos o caso de leitores que saíram de Portugal por razões não 

profissionais e que entretanto foram contratados localmente para serem leitores. As suas 

motivações para esta escolha profissional não se prendem especificamente com uma 

vontade de ser leitor, mas sim com as circunstâncias ligadas às suas trajectórias 

pessoais, como pode ler-se nos excertos seguintes:  

 “De maneira que eu fui nomeado leitor pela França, e, na altura, houve o 25 de Abril e eu 

na altura já podia vir cá, que dantes não vinha, e depois, concorri, na altura ao Instituto de 

Língua e Cultura Portuguesa, pensando que era uma maneira de ter aqui um pé, percebe, se 

quisesse voltar e tal não sei quê. Mas acabei por não voltar, porque entretanto, acabei por 

estar cinco anos ligado, já era leitor e, mas também com um pé aqui, mas com vínculo à 



 
 

128

Universidade Francesa. Entretanto o posto de leitor foi transformado em assistente 

associado.” (E6) 

“Eu fui para lá como bolseira, fui fazer pesquisa naquela Universidade e foi o director do 

departamento de português que propôs ao IAC a minha nomeação como leitora. […] E 

depois, uma vez que estava lá… Bom, a bolsa foi-me atribuída por dois anos, mas eu só 

usei dela um ano. Porque quando estava lá, o director do departamento de luso-português 

achou que eu seria um bom elemento para estar ali ao serviço, e perguntou-me se eu 

aceitava e eu aceitei. É assim, as coisas foram-se desenrolando sem um programa inicial.” 

(E 13) 

“Eu fui por uma razão que não tem nada a ver com o ensino, nem com a carreira 

profissional. Eu entretanto tinha casado, estávamos em plena guerra do Ultramar, e era 

aquela história. Bom, ficamos ou vamos embora. E portanto, no fundo, no fundo, foi uma 

opção de sair do país para não ir para a guerra do Ultramar. Não eu claro, mas o meu 

marido. E portanto, e a ideia era de, fazer qualquer coisa, doutoramento ou uma coisa 

qualquer. […] Fui só um ano leitora, entretanto deu-se o 25 de Abril e eu vim-me embora. 

E isso foi uma proposta, não sei quem é que se tinha vindo embora e foi uma proposta da 

Universidade de Paris 3, e como eu já lá estava, foi proposto que fosse eu, nem sei bem 

como é que isso se passou, sinceramente. Portanto não foi assim propriamente nem um 

concurso, nem eu me inscrevi aqui em Lisboa, não estava cá. Foi o facto de ser necessária 

uma pessoa lá, e eu estar lá. Em vez de estar como chargée de cours, uma vez que estava 

um lugar vago. No fundo eu fui ocupar um lugar que vagou.” (E 1) 

O segundo tipo de motivação assumida pelos antigos leitores é o desejo de viver num 

país estrangeiro, de conhecer novas pessoas e uma nova cultura, ter uma nova vida quer 

pessoal, quer profissional como podemos ler nos excertos seguintes:  

“Eu gosto imenso de viajar, gosto muito de viajar, eu já tinha estado em países diferentes, 

no período em que os militares saíam para as colónias. Não se chamavam assim, 

chamavam-se províncias ultramarinas, não é. E portanto, gostava muito de viajar. Depois, 

quando comecei a ensinar português a estrangeiros, gostei muito, de ensinar português a 

estrangeiros. E portanto foi fundamentalmente essas duas, essas duas… motivações que 

me… E continuo a gostar de sair, se houvesse oportunidade eu iria para outro leitorado.” (E 

10)  

“Naquela altura eu tinha 20 anos de profissão, o final dos anos 80 foi uma fase muito 

complicada para os professores em geral, foi uma fase de grandes tensões, foi uma fase de 

muita luta por um estatuto que acabou por sair em 89, foi praticamente no ano em que eu 

depois saí. E senti até psicologicamente a necessidade de ir fazer uma coisa diferente. 20 

anos a fazer a mesma coisa é muito tempo. E eu, por temperamento, de vez em quando 
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preciso de mudar. E surgiu aquela oportunidade e eu pensei: olha, porque não? Vou 

experimentar.” (E 14) 

“Sempre andei, com fascínio para ir […] Sempre tive esse fascínio por ir fazer uma 

experiência lá fora, era interno. Não sei, era, conhecer outras pessoas.” (E15) 

Por último, encontramos motivações de tipo académico. Nestes casos a investigação é a 

motivação principal e a actividade de leitor o que permite ao indivíduo manter-se no 

local: 

“Em Timor foi diferente, eu estava a fazer a minha tese de mestrado. O mestrado tinha a ver 

com o ensino de português em Timor e a opção era ir lá, de alguma forma. Comecei a ver 

que hipóteses é que tinha para ir lá, e depois acabei por contactar e ser contactado quase em 

simultâneo pelo Instituto Camões, eles estavam a precisar de pessoas para lá, para o curso 

que eles mantinham lá na Universidade, e eu tinha interesse em ir lá durante algum tempo e 

então acabei por ser contratado por eles.” (E16) 

 

6.4.3. Experiências profissionais acumuladas 

Se a formação constitui o primeiro passo – decisivo – de construção de uma trajectória 

profissional, os postos de trabalho efectivamente ocupados e as experiências 

profissionais acumuladas são os seus elementos-chave. Assim, não podemos 

caracterizar as trajectórias dos leitores em termos de ‘itinerância laboral’ sem fazer 

referência quer às experiências profissionais anteriores à missão – ou missões – de 

leitorado. A diversidade encontrada nesta dimensão é menor do que esperado, sendo o 

ensino de línguas, nos níveis básico, secundário e menos frequentemente superior, 

indiscutivelmente a actividade mais exercida. 

“Antes do leitorado eu fui sempre, e depois do leitorado durante muito tempo, professora 

do ensino secundário. Portanto era professora numa escola secundária, nesse tempo 

chamava-se um liceu, e ensinava português, principalmente a literatura portuguesa.” (E5) 

Alguns dos leitores contactados tiveram também como actividade profissional – por 

vezes secundária ou complementar – a investigação: 

“Paralelamente, com isso, durante quatro anos, eu estive aqui, como disse na Faculdade de 

Letras, na Universidade Nova, de Ciências Humanas e Sociais, com a professora Maria 

Emília Ricardo Marques e aí é que fiz então a investigação, uma investigação sobre o 
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português, espera lá, deixe-me só ver... E fiz sobre, exactamente, sobre o português como... 

está aqui: Trabalho de investigação no projecto A Criança Portuguesa em Contexto de 

Imigração, sob a orientação da Professora Doutora Maria Emília Ricardo Marques.” (E9) 

O ensino da língua portuguesa a estrangeiros em instituições universitárias ou em 

escolas privadas é outra das actividades referidas: 

“Entrei como leitora em 90, 1990, e saí em 93, e antes de ser leitora, eu já dava aulas na 

Faculdade de Letras, nos Cursos de Verão, e tudo isso. Nos Cursos de Verão, e às vezes 

também dava nos Cursos de Inverno. Que eram mais longos esses cursos, os de Verão era 

só um mês. […] A estrangeiros, sempre. O de Verão era só um mês, o de Inverno era, era 

por trimestres... por... que se chamam semestres, mas ao fim e ao cabo são trimestres.” (E9) 

“E antes tinha, por exemplo, dado aulas de português a estrangeiros no CIDAC, e numa 

série de outras escolas de português para estrangeiros.” (E10) 

Assim como a participação em projectos de formação de professores oriundos de países 

africanos de língua oficial portuguesa: 

“[era professora] do ensino secundário mas estava destacada na Escola Superior de 

Educação de Setúbal […] Fui introduzida no chamado “Projecto África”. Portanto trabalhei 

muito com Angola, Cabo Verde, Guiné, com todos os países. Fazíamos formação de 

professores, eles vinham cá.” (E15) 

Nestes casos, o ensino de PLE ou o contacto com o ensino do português em países de 

língua oficial portuguesa não eram estranhos aos leitores, estas experiências anteriores 

terão também contribuído para que fossem seleccionados em concurso.  

A experiência em organização de eventos culturais foi outra das actividades referidas 

pelos antigos leitores, 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.” 

(E19) 

“Eu estive sempre muito ligado, já em Braga, desde o antigo liceu, desde o meu sexto ano, 

digamos assim grosso modo; à animação cultural, foi algo que me agradou.” (E17) 
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Em casos deste tipo, a ligação à área cultural e à mediação é anterior à missão de 

leitorado, o que pode indicar uma predisposição do professor para as funções que virá 

mais tarde a desempenhar enquanto leitor.  

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. 

 

6.4.4. Actividades do leitor 

Institucionalmente definida de forma bastante vaga20, 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 portuguesa é a actividade comum a todos os leitores. Nos países de 

língua oficial portuguesa, como Angola ou Timor, esse ensino é focado na formação de 

professores de português. Mas os leitores não têm a seu cargo apenas aulas de língua ou 

gramática, em muitos locais ensinam igualmente a literatura, a geografia ou a história de 

Portugal e dos países lusófonos: 

“Dava tudo, língua, dava cultura, mas a cultura era mais a vertente de geografia de 

Portugal, as literaturas de países africanos, e que fiz a escolha só de dois países, foi 

Moçambique – como eu nasci em Moçambique, tinha de ser – e São Tomé e Príncipe. Esse 

ano, só dei, nesses dois anos dei esses dois países.” (E9) 

Em alguns casos têm mesmo de ser autodidactas para poderem leccionar as cadeiras que 

lhes são atribuídas, como foi o caso de uma leitora, formada em línguas, a quem foi 

designado a leccionação de uma cadeira sobre música: 

                                                 
 
20 Cf. Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de Julho 
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“Na altura não havia internet, quando cheguei lá e me puseram a dar uma cadeira chamada 

“Música e Sociedade”, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. E pensava o que é 

que ia ser de mim com um tema que eu nunca tinha pensado. […] Eu até achei muito 

engraçado porque uma parte era Brasil e outra era Portugal. Era focado em Portugal. Então, 

eu e a minha colega fomos preparar as duas, de maneira completamente incipiente. Depois 

acabou por ser engraçado, porque pus aqui toda a gente a gravar-me música, tinha amigos 

que tinham muitos discos de português, eu até tinha alguns, mas não tinha assim tantos. 

Depois até queria fazer uma espécie de percurso diacrónico.” (E15) 

Em algumas universidades, os leitores têm também a responsabilidade dos Centros de 

Língua Portuguesa, um dos nossos entrevistados relatou-nos a sua experiência: 

“Tínhamos os cursos, fazíamos o apoio a estas aulas todas, aulas de universidade, e depois 

havia uma componente de formação mais técnica, mais profissional, digamos assim, que o 

Instituto Camões também mantinha e que era gerida pelo Centro de Língua, era 

disponibilizado o serviço de acesso à biblioteca, havia uma biblioteca do Centro de Língua, 

era disponibilizado o serviço de internet, de acesso à internet. E havia o quê? Havia um 

mini espaço de audiovisual com televisão, com vídeo, que também permitia depois fazer 

algumas actividades.” (E16) 

Mas o tipo de actividade mais referido pelos leitores, certamente por ser também um 

dos mais interessantes, é organização de actividades de divulgação da língua e da 

cultura, seja no espaço universitário, seja com as comunidades locais ou com as 

comunidades de imigrantes portugueses. Encontramos nos excertos aqui reproduzidos, o 

relato de algumas dessas actividades, como ciclos de cinema: 

“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 Português 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 semanas havia uma conversa com eles sobre um tema cultural.” (E19) 

Participação em programas de rádio: 

“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 leitor 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 […].” 

(E22) 
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Organização de conferências: 

“Tínhamos sempre muitos encontros, muitos convidados. Tivemos o Manuel Rui, o 

Rogério de Carvalho, o Mia Couto, eram pessoas que andavam sempre ali a fazer 

conferências: a Lídia Jorge, a Teresa Rita Lopes...” (E12) 

Participação em Feiras do livro: 

“No segundo ano então tivemos imensas actividades, organizámos uma feira, feira do livro, 

organizámos uma feira do livro dentro de uma feira do livro que se faz em Toulouse que é 

maior. Organizámos uma parte só para Portugal.  (E15) 

Ou ainda tradução de obras literárias: 

“nessa altura já era o Instituto Camões e trabalhámos muito bem, foi de facto um trabalho 

muito, muito, que culminou depois, eu a fazer tradução de livros da literatura africana para 

língua francesa.” (E9) 

É interessante notar que nem todos os antigos leitores entrevistados se dedicaram 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. 

“Outras actividades, não havia. Era só o ensino. Eu não sou nada virada para isso. […] Às 

vezes eles faziam alguma coisa e eu associava-me. […] Por acaso acho que no meu ano não 

convidaram nenhum autor, nenhum escritor para ir lá. Mas, lembro-me que foi lá o adido 

cultural para ver como é que estavam a correr as coisas, e aí andámos com ele a mostrar-

lhes as coisas. Mas promover essas actividades, eu não sou nada virada para isso. Nada.” 

(E4) 

O discurso 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 trabalho 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 mundo. Competia ao leitor encontrar estratégias, dinâmicas, de levar o 
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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 responsabilidade 

tornou-se cada vez mais evidente.” (E 17) 

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 cultura 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.” (E19) 

Sintetizando as representações relativamente ao sentido que assume a função de leitor 

enquanto professor e agente cultural, vemos que estas se dividem em três categorias 

distintas, ligadas a três tipos de práticas no trabalho. A primeira categoria está ligada às 

práticas de sociabilidade do leitor no exercício das suas funções. Como pudemos ler no 

excerto acima apresentado, a acção do leitor não se deve limitar ao espaço universitário, 

esta categoria de representações alia o ensino e divulgação quer da língua quer da 

cultura, às próprias relações pessoais do leitor, à empatia que cria com os alunos, à 

colaboração com entidades fora do mundo académico e à convivência quotidiana com 

as populações autóctones.  

A segunda categoria está associada a práticas de representação, neste caso os leitores 

caracterizam-se como embaixadores, representantes de Portugal e da cultura portuguesa, 

missionários, elos de ligação entre culturas ou defensores da língua e da cultura ou, 

como podemos ler nos excertos reproduzidos: 

“E isso é que é importante, trabalhos como o seu para que não se esqueça o trabalho dos 

leitorados ao longo dos anos, teve uma importância, eu diria grande. Os leitores foram 

embaixadores, foram, prosseguiram uma tradição já muito antiga.” (E17)  

“Um leitor representa um país, e quando chega a uma universidade estrangeira é visto como 

representante do país, e o país depende da imagem que ele dá. Portanto, tem obrigação de 

ser um bom profissional, tem a obrigação de ali defender a sua língua e a sua cultura, e é 

visto muito nesse aspecto, pelos outros professores e pelos alunos, que fazem muitas vezes 

do país a imagem que resulta da própria imagem do leitor.” (E14) 
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“só vamos ter bons portadores outra vez da cultura portuguesa, quando se tiver uma estirpe 

de pessoas suficientemente filtradas para que voltem à ideia de missão. O leitorado como 

missão! O leitorado é uma missão. É mesmo, não é um emprego que dá x ao fim do mês. 

(E12) 

“Um leitor é uma ligação, entre um país, uma civilização, uma cultura, uma literatura. Entre 

Portugal, e por exemplo a França, dentro da própria universidade. Eu levava os meus 

conhecimentos da cultura portuguesa, para os meus colegas que, uns eram espanhóis, 

outros eram franceses casados com espanholas, outros eram franceses casados com sul-

americanos. Aquilo era português e espanhol, portanto era tudo junto. É um papel de levar, 

não só a língua, mas também. A língua é muito importante, não há cultura sem língua.” 

(E7) 

“[…] e claro que a função do leitor era mais do que o indivíduo em si. Portanto, era, no 

fundo, era um representante, devia defender a língua, a cultura portuguesa no seu todo, não 

é. Se, de facto, havia um interesse da comunidade, dar um, uma resposta.” (E5) 

A terceira categoria decorre de representações que associam as características pessoais 

do leitor ao exercício das suas funções, dando a entender que o leitor deve ter “vocação” 

e não apenas competência. O cosmopolitismo, o interesse pela cultura em geral e pelas 

actividades culturais em particular, e o orgulho na língua portuguesa são elementos 

valorizados. 

“Eu sou um bocado antiga e, portanto, ainda utilizo a palavra vocação. Eu acho que para se 

ir para um leitorado é preciso ter mesmo jeito para aquilo e gostar. E não ir para um 

leitorado porque se quer fugir do marido, ou se quer fugir do leitorado, ou se quer fugir de 

um problema, ou para ganhar dinheiro.” (E10) 

“Se a pessoa vai trabalhar num país estrangeiro, por exemplo, tem que ter uma mínima 

ideia de que os outros existem, e aceitar a alteridade como uma condição da humanidade.” 

(E12) 

“Esta ideia de uma língua que saiu daqui e que dá frutos bonitos, mas que é uma língua 

importante, é uma língua interessante. Devemos ter orgulho nela. Acho que isso devia ser 

uma atitude mental, por parte das pessoas que vão para o estrangeiro” (E1) 

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.” (E10) 
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“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 cultural. 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 doutoramento 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 ensinar 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 

considero-me uma descobridora de talentos e uma animadora cultural, é aquilo que o ser 

leitora me tornou. Acima de tudo uma animadora cultural.” (E25) 

É pois na função de mediadores culturais, dentro e fora da universidade, 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 permite-lhes ainda diversificar e desrotinizar a sua vida profissional. 

 

6.4.5. A importância da itinerância geográfica 

Ao reconstituírem as suas trajectórias pessoais, os antigos leitores entrevistados, 

invariavelmente, são levados a reflectir acerca do papel da ‘itinerância geográfica’ nas 

suas vidas, dos aspectos positivos e negativos. A necessidade de viver no estrangeiro 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 trabalho 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 conhecer 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 desejava conhecer, 

viver noutros ambientes, gostava da França. Mas foi muito bom, gostei muito. Eh... porque 

há sempre o desejo de ir mais longe, de aperfeiçoar, de conhecer novos horizontes. […] 

Concorri nos anos 70. Já era professora efectiva, já tinha a minha carreira mais ou menos 
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começada, portanto, aprendi mais, a fazer mais coisas. Mas era sobretudo a ideia de ir 

aprender mais, conhecer novos horizontes, ver novas coisas.” (E 7) 

 

6.4.6. Avaliação da experiência de leitorado 

Para além da formação, das experiências profissionais acumuladas, das motivações e 

das funções dos leitores, destacamos uma outra dimensão indispensável na 

caracterização desta população: a avaliação que fazem da sua experiência ou 

experiências de leitorado. A maioria dos antigos leitores entrevistados fazem uma 

avaliação positiva da sua experiência, quer em termos pessoais, quer em termos 

profissionais, podemos ler de seguida alguns excertos de entrevistas que o demonstram: 

“Do ponto de vista cultural, pessoal, profissional, académico, não houve uma, um aspecto 

que não tivesse beneficiado. É verdade que sou uma pessoa muito positiva, e só por isso, eu 

acho que não teve nada de negativo.” (E5) 

“Muito positiva, muito, muito! Gostei imenso, foi, aprendi muito, foi uma experiência 

muito boa e muito rica, em todos os aspectos.” (E8) 

No entanto, nem todos os aspectos são valorizados da mesma forma por todos os 

entrevistados. Alguns valorizam mais a experiência do ponto de vista da realização 

profissional e do reconhecimento que dela obtêm: 

“A satisfação proporcionada pelo trabalho efectuado e a realização pessoal assim obtida são 

também muito importantes para mim.” (E11) 

“Eu, sem falsa modéstia, digo-lhe: Portugal deve muitíssimo a umas dezenas de pessoas 

como eu. Porque de facto não foram para poupar dinheiro, podem ter ido por outras razões 

subjectivamente que podem até nem ser as melhores. Mas como aquilo, de certo modo, às 

vezes salva as pessoas da situação em que estão e elas investem muito no trabalho. As 

pessoas mesmo trabalhadoras e com vontade de criar e de dinamizar, etc. Criaram recursos 

fantásticos. Alguns leitores, digamos, deixaram uma marca.” (E12) 

A possibilidade de ter uma experiência profissional diferente da habitual corrobora a 

afirmação anterior de que a ‘itinerância laboral’ tem um peso significativo nas 

trajectórias dos leitores, quer seja procurada à partida, quer seja uma consequência 

imprevista: 
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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.” (E19) “Foi no 

início da minha carreira, foi logo no segundo ano em que dei aulas, e foi positiva, pelo que 

eu aprendi. Agora pensando na minha perspectiva, pelo que eu aprendi e por ter ido para 

um sítio completamente diferente, fazer algo, que também não foi, bem, o que eu escolhi, 

porque eu tirei Estudos Portugueses e fui dar português a estrangeiros, mas foi… foi 

bastante positivo.” (E4) 

 “Ah! Foi muito vantajoso, porque, no fundo, é muito importante ter uma prática 

profissional numa universidade. Eu penso que, ensinar num liceu, ou ensinar numa 

universidade não tem comparação, mesmo que a matéria seja muito semelhante. Quer dizer, 

eu não fui ensinar uma matéria muito dissemelhante na Polónia. Eu fui ensinar uma matéria 

até muito parecida. O que acontece é que uma universidade eh… implica, ou traz, 

oportunidades, ou troca de conhecimentos que é muito difícil deixar. E quando eu fui 

contactada para ficar na equipa do IPED, que depois seria a Universidade aberta, eh… eu 

gostei muito, e fui para a língua portuguesa, que tinha uma componente muito forte de 

ensino do português no estrangeiro. Eu sem ser leitora não teria compreendido tão bem. 

Havia uma componente… publiquei livros sobre o ensino do português a alunos filhos de 

imigrantes, a adultos que vêm de outros países… De maneira que, todo o meu percurso 

eh… científico, até mesmo a minha tese de mestrado é sobre adultos que falam português e 

inglês, então, eu não mais deixei essa matéria. Mas repare, era qualquer coisa que vinha 

desde o início, porque eu sempre me considerei professora de português e de francês, 

português língua primeira, francês língua segunda. Portanto, houve uma continuidade, está 

a haver uma continuidade no meu trabalho, que vem de sempre. Acho que é muito 

construtivo, para mim foi muito benéfico ter várias experiências profissionais.” (E5) 

Estes excertos mostram que a população de leitores é particularmente favorável à 

mudança no campo profissional e que não associam directamente as transições 

profissionais à instabilidade.  

Apercebemo-nos também de que, alguns dos entrevistados consideram o leitorado um 

ponto de viragem nas suas carreiras, facilitando-lhes uma reconversão profissional 

duradoura:  

“Pois, aí é que eu tive muita sorte. Poitiers gostou tanto do meu trabalho, que Poitiers tinha 

contactos com a Universidade Aberta. (…) E conhecia a Professora Maria Emília que 

estava na Universidade Aberta. E quando eles souberam, pelo meu currículo que eu tinha 
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trabalhado com a Professora Maria Emília aqui, eles disseram, não. Nós vamos contactar a 

Professora Maria Emília para tu ires para a Universidade Aberta, porque não se admite que 

tu, com a capacidade que tens e com o que trabalhas, ires-te meter a dar aulas de francês 

numa escola secundária. E então fui para a Universidade Aberta, de onde saí há dois anos 

para me reformar. E portanto, os meus últimos anos foram todos na Universidade Aberta. 

Os últimos 15 anos.” (E9) 

Encontra-se igualmente presente na forma como a experiência de leitorado é valorizada 

por alguns destes professores a percepção de que a integração nos corpos docentes de 

prestigiadas instituições de ensino superior constitui uma mais valia para as suas 

trajectórias profissionais futuras. Este aspecto foi mencionado por jovens professores 

cujas experiências de leitorado são relativamente recentes. Numa época em que a 

inserção no mercado de trabalho dos jovens professores da área das línguas é cada vez 

mais complicada, uma experiência de leitorado torna-se um excelente elemento 

curricular: 

“Eu já tinha, já estava a trabalhar aqui na Universidade Nova. E eu acho que mais que ser 

leitora, o facto de trabalhar aqui na Universidade Nova me dá mais, esse estatuto, que as 

pessoas: Ah! Trabalha na universidade! Talvez mais, mas não sei exactamente o que é que 

a pessoa que me, que me acolheu neste emprego que eu tenho agora pensou. Mas penso que 

o facto de serem duas universidades, mas talvez mais aqui, porque conhecem, não é? 

Porque conhecem a Universidade Nova.” (E2) 

“Exacto, era algo que eu pensava, que eu dizia, quando cheguei em Portugal. Ah! Há trinta 

mil professores no desemprego, e mas como é que eu venho e estou a dar aulas de inglês, 

por exemplo, não tenho propriamente habilitações para leccionar  inglês, porque a minha 

licenciatura era de português. Não tenho sequer o proficiency do British Council, não tenho. 

Ou da Universidade de Cambridge, e.... Mas abriu-me imensas portas, eu dizia: ah, mas 

como é que é possível? E as pessoas diziam-me: calma. Tu estiveste na Universidade de 

Cambridge. Eu, pronto, sou uma pessoa um bocado humilde, modesta, não achava que era 

grande coisa, mas de facto vim-me a aperceber que a Universidade de Cambridge abria-me 

portas, quando, inclusivamente Universidades aqui em Portugal me chamam e dizem: ok, 

está seleccionada para leccionar um curso de verão. Portanto, já fui seleccionada antes de ir 

a uma entrevista, acho que tem muito a ver com a Universidade de Cambridge.” (E3) 

Passando do universo profissional ao pessoal, apercebemo-nos que a avaliação da 

experiência de leitorado também não é efectuada da mesma forma por todos, diferentes 

indivíduos recorrem a diferentes dimensões da sua vivência quotidiana nos países 

estrangeiros onde levaram a cabo as suas missões. Em primeiro lugar, salientamos a 
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valorização da oportunidade sair de Portugal viajar, mas também de viver num país 

estrangeiro, confirmando-se desta forma a importância da ‘itinerância geográfica’ nas 

trajectórias pessoais e profissionais destes professores:  

“Foi, foi uma óptima experiência, desde logo pela viagem, pela possibilidade de sair do 

país, conhecer uma realidade outra […] eu saí de Braga com cerca de 30 anos, numa fase, 

no auge, digamos das minhas, da minha energia, da minha alegria como homem, como 

cidadão e como profissional também. E, por essa razão, eu creio que, profissionalmente, a 

minha experiência em França foi a continuação disso, foi, foi vivido com muita alegria, 

com muito prazer, com muita vontade. Creio que foi um, foram 10 anos de viagens, mas 

também 10 anos de estudo, de reflexão, de investigação, de leituras, de contactos, de 

conhecimentos.” (E17) 

“Foi positiva, primeiro porque estava num país estrangeiro, independentemente de ser 

leitora ou outra coisa, estava num país estrangeiro.” (E2) 

Mas os leitores nem sempre são colocados em prestigiadas universidades europeias, há 

missões que implicam um certo desconforto, por vezes até um certo risco, como 

aconteceu a uma das leitoras entrevistadas: 

“A colega que foi substituir-me para o Lubango, ficou lá um mês porque teve que, porque 

por exemplo não encontrou, a casa que eu tinha deixado. Isto é um problema gravíssimo em 

África, não há casa, a gente aqui na Europa chega e aluga um apartamento, lá não há. 

Portanto, eu cheguei, fiquei na rua, não dormi no chão porque houve um senhor que disse: 

olhe, venha para minha casa. E tive vários meses à espera para encontrar uma casa, ora, isto 

é um problema grave. A colega que foi substituir-me, eu pensava que, como eu tinha tido 

aquele apartamento, que passaria para ela. Com a dificuldade que há de casas quando ela 

chegou, voltou a não ter casa. E não teve com pachorra para aguentar estar à espera, foi-se 

embora, o que é normal. A primeira coisa que uma pessoa precisa é de uma casa.” (E22) 

“Por outro lado também temos a vida em risco. Temos a vida em risco, eu lembro-me, 

quando estive em Moçambique, houve o rebentamento de um paiol e eu pensei que ia 

morrer. Quando se vai para países em guerra, em alto risco, pronto, a pessoa não sabe 

nunca se volta de lá. Mas isso é a maneira de ser.” (E22) 

Mas o contacto com culturas diferentes é também enaltecido: 
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“A nível pessoal foi muito bom também, porque conheci culturas diferentes, ainda por cima 

é um sítio onde estão alunos de todo o mundo, foi uma experiência muito enriquecedora, o 

contacto principalmente com as diferentes culturas.” (E3) 

“Como eu lhe digo, pessoais foi uma experiência riquíssima, de vivência, de contacto, de 

abertura.” (E14) 

E também a possibilidade de fazer amizades: 

“Mais porque se vive uma experiência completamente diferente, porque se tem amizades, 

novas e muito intensas. Porque são várias pessoas também, porque é óbvio que me dei com 

outros estrangeiros que lá estavam ou estudantes que estavam também lá e que não viviam, 

portanto as pessoas criam aquela coisa…” (E2) 

No entanto, não podemos ignorar alguns aspectos negativos associados ao afastamento 

relativamente à família e amigos, como podemos ler no excerto que se segue:  

“Não é propriamente um gozo aquilo, quer dizer, tem duas casas, tem duas vidas, tem duas 

malas. Eu fiz uma antologia sobre a diáspora, o lugar de pertença nunca são dois, nós 

podemos ter um, portanto, estamos num sítio sempre ausentes do outro, o que é uma 

sensação de culpa terrível. É uma sensação de culpa, quer tenha filhos, quer só tenha pais, 

quer tenha amigos mas a gente sente-se num lado, sempre a faltar ao outro. Eu agora estou 

aqui, por exemplo e sinto muito a falta dos meus amigos em Itália, porque eu fiquei com 

amigos mesmo.” (E12) 

O acesso a bens culturais, sobretudo no caso de leitores que colocados em cidades 

europeias, é também referido como um dos aspectos aprazíveis da experiência: 

“A nível de aquisição de cultura num sentido mais lato foi mais do que excelente e muito 

muito rico porque Paris é uma cidade que oferece uma quantidade enorme de actividades a 

nível do cinema, cinema de ficção e cinema documental, como se diz em Português. Só a 

videoteca de Paris oferece todos os dias uma série de programas de cinema documentário, 

como se diz, documentaire, e tem uma biblioteca, uma videoteca, uma base descomunal de 

oferta para qualquer pessoa em termos de cinema documental, portanto é muito rica, e 

depois há todas as actividades, espectáculos de teatro, que são fundamentais para uma 

pessoa que está na cultura, que trabalha com a cultura, porque trabalhar com a língua é 

trabalhar com a cultura.” (E19) 

“Uma pessoa também não é parva, tinha cultura, tinha, então Nápoles que é uma cidade 

riquíssima do ponto de vista cultural, tinha o ballet, tinha a Ópera, tinha aquelas coisas 

todas.” (E9) 
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“Eu tive oportunidade de conhecer em França, em poucos anos, muito mais gente ligada, 

enfim, à vida cultural portuguesa do que tinha conhecido em Portugal. Ia lá parar toda a 

gente, todos os escritores paravam em França e nomeadamente em Paris. Eh... O cinema 

português era visto em Paris, os cineastas iam a Paris, os músicos iam a Paris, havia estreias 

em Paris, eh...” (E17) 

 

6.4.7. Os leitores e as políticas de língua e cultura 

Por se assumirem como agentes culturais implicados na divulgação da língua 

portuguesa e das culturas que através dela se expressam, consideramos que os leitores 

estão em excelente posição de observadores-participantes dos efeitos reais das políticas 

definidas pelo Estado Português no que diz respeito à divulgação da língua e da cultura, 

e as suas opiniões acerca dessas mesmas políticas pareceres informados, de quem na sua 

vivência quotidiana as aplicou.  

A língua portuguesa, apesar de ser a língua nacional e oficial de Portugal, não se 

encontra confinada ao território português. Esta constatação, já anteriormente debatida, 

remete para o facto de a língua a difundir ser falada em diferentes países espalhados por 

4 continentes, diversificando assim os possíveis focos de interesse do público 

internacional, mas também para a necessidade que daí advém de a difundir como uma 

língua que veicula e constrói “produções culturais” diferenciadas regionalmente. Tendo 

em conta que a maioria dos países lusofalantes, devido à sua recente criação e aos 

problemas daí decorrentes, não têm ainda estratégias implementadas de divulgação da 

sua língua e cultura no estrangeiro, cabe a Portugal e ao Brasil, países que tiveram já a 

oportunidade de desenvolver esse tipo de política, levar a cabo esse trabalho. 

“A língua portuguesa, não é a língua de Portugal, e a cultura lusófona não é a cultura 

portuguesa só. Portanto, embora, é evidente... nós mandamos leitores, é a cultura 

portuguesa que vai atrás, mas eu acho que deve dar sempre uma abertura para os outros 

espaços. Se fosse leitora de português agora, eu não daria só autores portugueses no 

estrangeiro, eu daria autores brasileiros, o que apanhasse a jeito. […] Repare, uma coisa é 

eu dizer às pessoas: venham aprender português porque se fala em Portugal. Outra coisa é 

eu dizer às pessoas: venham aprender português porque se fala no mundo inteiro. E 

portanto o português não serve só para ir passar férias a Portugal.” (E1) 

Esta temática encontra-se intimamente ligada a uma das estratégias de acção propostas 

pelos académicos que se dedicam ao estudo das políticas de língua e que os leitores na 
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sua experiência de agentes dessas políticas reconhecem como podendo contribuir para 

uma mais eficaz divulgação da língua e das culturas: a coordenação de esforços entre os 

vários países de língua oficial portuguesa.  

“Portanto, os 170 milhões de falantes? Eu acho que se poderiam abrir certas portas óptimas 

para o fortalecimento do português no mundo, da língua portuguesa no mundo, não estou a 

falar de português de Portugal, estou a falar de português língua, com a CPLP, com Timor, 

com os contactos que eu penso que se estão a reforçar com o Brasil a nível cultural e não 

sei se também linguístico, talvez menos, creio que há contactos também nessa área, até 

porque há muitos intercâmbios também entre universidades de Portugal e do Brasil, 

portanto isto é muito importante.” (E19) 

O investimento na formação local de recursos humanos para o ensino da língua 

portuguesa, nos recursos para aprendizagem on-line e na divulgação da língua e culturas 

nos meios de comunicação social, assim como a divulgação do português fora do 

âmbito académico e o reforço do trabalho junto das comunidades portuguesas são outras 

das propostas avançadas pelos leitores para tornar mais eficaz a política de língua do 

Estado português.  

 

6.4.8. Construção de uma tipologia 

Considerando a ‘itinerância laboral’ e a ‘itinerância geográfica’ características 

estruturantes das trajectórias dos leitores construímos, a partir da análise das entrevistas 

realizadas, uma tipologia em que conjugando a intensidade dos investimentos pessoais 

nestes dois tipos de itinerância chegámos 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 professores 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 entrevistámos: 

E entretanto como achava que ainda não tinha aprendido o suficiente, pronúncia e etc. 

Concorri a um leitorado […] estive até 1979, e em 1979 fiquei leitora da Universidade […] 
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Sou docente. Aqui a minha designação é leitora de português no grupo de docentes. Mas 

isso não interessa, não é, pertenço ao quadro. (E 23) 

Esta leitora distingue a sua experiência enquanto leitora por Portugal, da sua experiência 

posterior como docente do quadro da universidade pois o estatuto 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. 

“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 vinculada 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.” (E23) 

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 passagem 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 conhecimentos 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 também 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 continuo na Licenciatura em Comunicação Social, 

justamente numa cadeira chamada técnicas de expressão.” (E17) 

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 experiência de leitores no 

estrangeiro. Recorremos aqui a dois casos: 
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“Eu sou professora de uma escola, portanto, sou licenciada em germânicas, fiz o mestrado 

em Cultura Portuguesa […] logo quando voltei de Itália fui destacada duas vezes no 

Ministério da Educação. Neste momento estou outra vez professora na escola.” (E12) 

É entre estes antigos leitores que detectamos sentimentos de frustração profissional. Em 

alguns casos, os indivíduos com trajectórias deste tipo referiram que consideram que as 

suas capacidades e experiência profissional são sub-utilizadas nas escolas básicas e 

secundárias, como refere uma leitora no excerto abaixo:  

“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.” (E10) 
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6.5. Actuais leitores 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento das características dos leitores e as suas 

representações acerca do seu papel enquanto agentes de uma política de língua e cultura, 

propusemo-nos realizar, para além das entrevistas a antigos leitores, um questionário 

aos leitores actualmente em funções. Tendo em conta que estes professores se 

encontram fora do país, o questionário, cujo guião se encontra em anexo, foi enviado 

por e-mail.  

Os questionários, de cariz eminentemente exploratório, são constituídos por um 

conjunto de questões destinadas a compreender quem são estes professores e a perceber 

as suas representações acerca da experiência e os moldes em que esta decorre; tem ainda 

questões acerca do funcionamento dos leitorados e Centros de Língua e algumas 

questões acerca dos métodos e manuais utilizados. A diversidade de situações, já 

mencionada, impediu-nos de elaborar um inquérito com perguntas fechadas, o que 

simplificaria o tratamento dos dados, pelo que as questões são, na sua quase totalidade, 

abertas e permitem um elevado grau de dispersão nas respostas. Esta dispersão leva a 

que o número de respostas em cada categoria seja diminuto.  

Obtivemos apenas 30 questionários no contexto da população de leitores nos anos 

lectivos 2004-2005 e 2005/2006, que é de 130 professores21. Face à baixa taxa de 

respostas, decidimos analisar as respostas por temas e não tentar fazer uma 

caracterização do posicionamento de cada indivíduo em relação a cada tema. 

 

6.5.1. Caracterização  

No que diz respeito ao género dos inquiridos, notamos uma sobrevalorização do género 

feminino (ver Figura 7). O que vai ao encontro das tendências relativas ao tipo de 

população licenciada nas áreas das humanidades. 

No que respeita às idades e estado civil dos inquiridos (ver Quadro 14), notamos que 

mais de metade (17) tem menos de 40 anos e que destes apenas um é casado. Dos 

restantes, a maioria das mulheres (6) é casada, mas apenas um homem. Estes dados vêm 

                                                 
 
21 Número de docentes efectivamente recrutados pelo Instituto Camões em 2004/2005 (91) e 2005/2006 
(41), segundo dados fornecidos pela Direcção de Serviços de Língua Portuguesa e Intercâmbio Cultural 
do Instituto Camões.  
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confirmar a tendência para o rejuvnescimento da população de professores enviados 

para o estrangeiro pelo Instituto Camões e apontam na direcção de que os professores 

que procuram estes trabalhos tendem cada vez mais a não ter laços conjugais aparentes. 

Figura 7 – Género dos inquiridos 

Masculino; 
10

Feminino; 
20

 

 

Quadro 20 – Inquiridos por intervalos de idades, sexo e estado civil 

Masculino Feminino Idades 

So.l/Div. Casado So.l/Div. Casado 

Total 

25-29 2  3  5 

30 - 34 1  5  6 

35 - 39 2 1 3  6 

40 - 44 1  1 2 4 

45 - 49  1   1 

50 - 54 1  1 3 5 

55-59    1 1 

NS/NR     2 

Total 7 2 11 6 30 

 

Já no que diz respeito à origem geográfica, notamos que a área da Grande Lisboa é a 

mais representada, com quase de metade dos inquiridos (10 do concelho de Lisboa, 2 de 

Setúbal, 1 de Oeiras e 1 de Sintra); um dos inquiridos é dos Açores e os outros 

concelhos aqui representados são: 

a) Porto 

b) Aveiro 

c) Loulé 

d) Castelo Branco 
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e) Coimbra 

f) Beja 

g)Santarém, 

h) Vila Real  

i) Faro 

A questão acerca da origem geográfica pressupunha uma resposta do tipo 

“concelho/freguesia” para tentar discernir se os indivíduos residiam em locais com 

dinâmicas de tipo urbano ou rural. Conclui-se a partir dessas respostas que, na sua 

maioria, estes indivíduos são originários de meios urbanos. 

 

6.5.2. Formação Académica 

Uma das dimensões mais importantes para caracterizar a população de professores-

leitores em missão em universidades estrangeiras é a sua formação académica 

Consideramos importante analisar não só as áreas de formação como também os seus 

percursos académicos. As áreas de formação académica inicial dos nossos inquiridos, 

são, na maioritariamente as línguas: 

a) Estudos portugueses (7) 

b) Românicas (6),  

c) Germânicas (4) 

d) Clássicas (3) 

e) Língua e Cultura Portuguesa – Língua Estrangeira (1) 

f) História (1) 

g) Teologia (1) 

h) Filosofia (1) 
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i) Música (1) 

j) Teatro (1) 

A Figura 8 mostra-nos que, na sua maioria, os nossos entrevistados tiveram a sua 

primeira – ou única – experiência de leitorado apenas com o grau académico de 

licenciatura (19). Três tinham já terminado Pós-Graduações, 6 tinham obtido o grau de 

mestre e 2 tinham um Doutoramento concluído. Durante as missões, três concluíram 

mestrados, um concluiu um doutoramento e outro uma pós-graduação. 

Figura 8 – Graus académicos dos inquiridos 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Licenciatura 

Pós-Graduação

Mest rado

Doutoramento

Grau académico na 1ª  missão Formação  durante as missões

 

As áreas de especialização académica referidas são: Estudos Clássicos, Literatura 

Grega, Língua e Cultura Portuguesa, Ensino do Português Língua Segunda/Estrangeira, 

Linguística Aplicada, Sociolinguística, Espaço Lusófono, Ensino da Língua Portuguesa, 

Literatura Comparada e Literatura Portuguesa Medieval. 

Confirma-se assim que, na sua maioria, os leitores são indivíduos licenciados, sobretudo 

na área da Línguas e Literaturas Modernas, e que existe nesta população uma tendência 

para a continuação de estudos e especialização académica. 
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6.5.3. Formação em PLE 

Para além de identificarmos as áreas de formação académica dos leitores, consideramos 

também importante saber se têm algum tipo de formação específica para o ensino de 

Língua Portuguesa como língua estrangeira ou língua segunda. Dos nossos 30 

inquiridos 5 não frequentaram qualquer formação específica, para o ensino de língua 

portuguesa como língua segunda ou estrangeira, enquanto que 23 o fizeram. 

Como verificámos acima, apenas um dos inquiridos tem como formação inicial a língua 

portuguesa como língua estrangeira, 2 frequentaram os cursos de leitores ainda 

organizados pelo ICALP, 18 os cursos de leitores do Instituto Camões, sendo que 

alguns frequentaram ainda formações de PLE noutras instituições. Como já foi referido, 

são diversas as instituições que oferecem formação nesta área, mas os cursos para 

leitores do ICALP e posteriormente do Instituto Camões são aqueles que verificam mais 

frequências. Para além das formações em português como língua estrangeira, que 

incluem também formação em culturas e literaturas de língua portuguesa, alguns dos 

nossos inquiridos frequentaram ou concluíram igualmente cursos, universitários ou não, 

de formação apenas nas áreas da cultura e literatura dos países de língua portuguesa, 

sem a componente de língua portuguesa. A Universidade Lusófona oferece um curso de 

Mestrado intitulado Espaço Lusófono: Lusofonia e Relações Internacionais que inclui 

no seu plano curricular 3 seminários de Literaturas e Culturas dos Países e Povos 

Lusófonos, dedicados um ao Brasil, outro à África, Ásia e Oceânia e um outro ainda a 

Portugal e à Galiza, frequentado por um dos nossos inquiridos. 

 

6.5.4. Experiências profissionais anteriores 

No que diz respeito às áreas de actividade, destaca-se, como seria de esperar, a área da 

docência. Vinte e dois dos nossos inquiridos apenas tiveram experiência profissional 

nesta área, um nunca teve qualquer cargo docente (foi investigador, Director de uma 

revista científica e técnico superior da administração pública) e os restantes 6 

combinaram a docência com outros tipos de actividades, como sejam: o voluntariado, a 

tradução, a investigação, o secretariado, o trabalho em museus e bibliotecas, a 

organização de actividades culturais, a hotelaria e a religião. 
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Apenas um indivíduo revelou não ter tido experiência de ensino anterior ao leitorado; se 

cruzarmos esta informação com sua idade e o percurso académico apercebemo-nos que 

é um jovem que se licenciou e decidiu continuar a sua formação académica ao invés de 

entrar no mercado de trabalho.  

Daqueles que exerceram funções docentes, raros são os que apenas as exerceram num 

único grau de ensino, assim docência no ensino básico e secundário é a que apresenta 

um maior número de respostas (21), seguida do ensino universitário em Portugal (12), 

do ensino universitário no estrangeiro (10) e do ensino básico e secundário no 

estrangeiro (9). Menos frequentes são a docência em escolas profissionais e em escolas 

de línguas. Quatro dos inquiridos deram Formação de Professores, um leccionou 

Português Língua Estrangeira numa universidade e três fizeram-no a nível particular.  

Podemos constatar que há uma tendência para o recrutamento de leitores na população 

de professores do ensino básico e secundário, que já tenham tido experiência em 

universidades ou no estrangeiro, sendo mais raro o recrutamento de professores 

universitários de carreira. A experiência em docência de português língua estrangeira, 

mesmo em Portugal, parece ter alguma importância no recrutamento de leitores.  

 

6.5.5. Motivações 

As motivações para investir na experiência de leitorado são uma outra componente 

importante na caracterização da população de leitores, pois indicam-nos que 

expectativas que estes profissionais tinham à partida e que tipo de investimento 

pensavam ter de realizar para desempenhar as funções. A questão relativa às motivações 

não previa qualquer hipótese de resposta, assim, os leitores responderam livremente, 

tendo dado, na maioria dos casos mais de uma motivação. As motivações mais 

mencionadas são as seguintes: 

a) A possibilidade de ensinar português como língua estrangeira (12);  

b) Desejo de divulgar e defender a língua e a cultura portuguesas (10);  

c) Tipo de trabalho inerente à função do leitor (7); 
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d) Ter novas e diferentes experiências profissionais (7); 

e) Viver no estrangeiro (4); 

f) Conhecer novas realidades (4). 

O tipo de resposta c) é relativo quer à possibilidade de trabalhar com público adulto no 

universo universitário, quer com a possibilidade de fazer investigação.  

Metade dos nossos entrevistados não tiveram como primeira experiência profissional no 

estrangeiro o leitorado, cientes de que esta situação poderia ser bastante frequente, 

decidimos incluir no questionário uma pergunta relativa às razões que levaram a esta 

saída do país. As razões mais referidas para a saída de Portugal são: 

a) Ensinar português como língua estrangeira (5); 

b) Continuar a formação académica (5). 

 

6.5.6. Actividades profissionais dos leitores em missão 

Dos trinta leitores que responderam ao nosso inquérito, 19 encontram-se na sua primeira 

missão, de entre os restantes 11, a maioria (8) encontra-se na segunda missão, 4 tinham 

tiveram outras duas missões e apenas 1 teve mais de três missões.  

A docência é a actividade comum a todos, podendo ser exercida em exclusivo ou não. 

As cadeiras leccionadas e o tipo de público a que se dirigem as aulas variam de leitor 

para leitor. De acordo com as informações recolhidas através deste questionário, quase 

todos os leitores leccionam cadeiras de Língua Portuguesa (27), alguns em 

exclusividade. As outras disciplinas leccionadas são: 

a) Literatura Portuguesa Contemporânea (16); 

b) Disciplinas ligadas às Culturas dos países lusófonos (9); 

c) História de Portugal (3); 

d) Didáctica da língua (3); 
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e) Civilização (3); 

f) Literatura Brasileira (2); 

g) Tradução (2); 

h) Linguística (1); 

i) História e Geografia da Língua Portuguesa (1). 

Um dos leitores dedica-se ainda à supervisão de estágios e 4 dão cursos livres de língua 

portuguesa. 

O tipo de cadeiras leccionadas prende-se de alguma forma ao estatuto da língua 

portuguesa em cada um dos espaços académicos onde se inserem os leitores, como já 

foi referido relativamente à área da didáctica, que só faz sentido quando o objectivo é 

formar professores de língua. 

Como seria de esperar, a docência é a actividade principal, mas não exclusiva, dos 

leitores em missão, 21 afirmaram dedicar-se igualmente à organização eventos de 

divulgação cultural nas universidades onde se encontram colocados. Alguns inquiridos 

especificaram o tipo de eventos organizados:  

a) Exposições relacionadas com a cultura portuguesa/lusófona (9) 

b) Ciclos de cinema (9) 

c) Peças de teatro (5) 

d) Tertúlias literárias (2) 

e) Convite de escritores (2) 

f) Semanas culturais (1).  

Como segunda categoria mais mencionada está a organização de actividades ligadas à 

divulgação da língua propriamente dita, tais como:  

a) Organização de colóquios e conferências sobre a língua com especialistas de vários 

países, nomeadamente Portugal (13),  
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b) Organização de cursos livres de LP (2),  

c) Tradução de textos literários (2)  

d) Coordenação dos Centros de Língua Portuguesa (8)  

e) Apoio e informação à comunidade universitária (5) 

Esta categoria encontra-se de certa forma ligada à primeira, assim como as categorias 

seguinte: actividades de divulgação da língua e das culturas, em contextos não 

universitários: 

a) Actividades com a comunidade local (5)  

b) Apoio à Embaixada/Consulado (6) 

As actividades com a comunidade local englobam quer iniciativas destinadas a um 

público alargado, quer iniciativas destinadas às comunidades portuguesas. 

Uma outra actividade académica dos leitores é a investigação, 10 dos inquiridos 

revelaram-nos dedicar-se a esta actividade, desenvolvida maioritariamente no âmbito 

das suas teses de mestrado. As áreas de investigação mencionadas são sobretudo ligadas 

à literatura e cultura dos países lusófonos, à construção de métodos de ensino de 

português língua estrangeira. 

É importante, para além de conhecermos as actividades levadas a cabo pelos leitores, 

esclarecemos o que consideram ser a função do leitor em universidades estrangeiras. 

Grande parte das respostas podem ser agrupadas nas seguintes categorias:  

a) Dinamizador cultural (14); 

b) Agente de divulgação da língua e cultura portuguesas (13); 

c) Docente (9); 

d) Embaixador cultural (6); 

e) Representante de Portugal, da sua língua, cultura e seus interesses (5). 
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De forma a melhor compreendermos as representações dos leitores acerca da sua 

própria funções, apresentamos abaixo alguns excertos de respostas: 

“O leitor é: um instrumento de riqueza e de divulgação da cultura, da história e da língua 

materna; um elo de ligação diplomático e real entre o governo de origem e as instituições 

do país estrangeiro onde se encontra a trabalhar; a possibilidade concreta do contacto com 

uma pessoa de língua materna; a imagem do seu país natal.” (E28) 

“No caso de Angola, mais do que leitores/meros professores ou assistentes universitários, 

julgo que o leitor poderá ter um papel muito mais importante como dinamizador cultural, 

formador e portador de saberes e competências capazes de darem uma perspectiva actual e 

útil da língua e presença portuguesas. Aqui, concretamente, existe em relação a Portugal 

um “amor/ódio” cujo conhecimento é importante para a implementação de qualquer 

actividade e o relacionamento com as autoridades. Daí que o leitor deverá ser polivalente e 

jogar em vários tabuleiros: na universidade, na sociedade (associações, igrejas, clubes). 

Poderia ser um verdadeiro embaixador cultural, onde os não houver – como é o caso de 

Angola.” (I15) 

“Docência e promoção de actividades culturais relacionados com a língua portuguesa e as 

culturas lusófonas.” (I22) 

“Em primeiro lugar e acima de tudo, leccionar PLE. Em segundo lugar, divulgar a cultura 

portuguesa através de exposições, palestras, cinema, etc.”(I7) 

Estas respostas vão ao encontro da leitura que fazemos acerca do papel da mediação 

cultural na estruturação das experiências de leitorado. 

Consideramos também interessante a resposta “as funções do leitor são as definidas 

pelo Instituto Camões”, pois remete para uma concepção normativa do leitorado, 

quando sabemos que a definição institucional e legal da função é bastante vaga, 

permitindo que a definição de tarefas e funções seja feita em função do contexto22. 

 

6.5.7. Avaliação da experiência de leitorado 

Na avaliação que fazem da(s) sua(s) experiência(s) de leitorado, os inquiridos 

mencionam quer aspectos positivos quer negativos, mas quando tomam a experiência 

                                                 
 
22 A partir de 2005, na página do Instituto, podemos encontrar referência às funções e condições de 
trabalho do leitor, o que não acontecia anteriormente. 
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como um todo, a avaliação é quase sempre positiva, aliás é este o adjectivo mais 

utilizado para caracterizá-la, seguindo-se enriquecedora, gratificante e excelente.  

A experiência é valorizada sobretudo por promover o enriquecimento pessoal e 

profissional (8) e permitir fazer contactos interessantes. As respostas que fazem alusão a 

dificuldades sentidas no exercício da função prendem-se com sobretudo com questões 

logísticas de organização dos leitorados, com dificuldades de adaptação ao país, à 

língua, à universidade e ao próprio público discente e ainda com a ausência de 

relacionamento com outros colegas leitores. 

A diversidade de experiências profissionais destes professores, o conhecimento que têm 

de outras experiências no estrangeiro e até de outras missões de leitorado permite-lhes 

apontar factores que podem fazer variar a apreciação da experiência como o contexto 

socio-económico e cultural do país de acolhimento, o apoio que recebem das 

instituições nas quais se enquadram (Universidade e Instituto Camões) e ainda a forma e 

intensidade com que o professor se integra e se adapta às comunidades locais. São ainda 

referidos dois tipos de exigências que estes professores consideram inerentes à função 

de leitor: a de constante actualização de conhecimentos e a de dedicação e entusiasmo 

no trabalho. 

Como podemos ver, para avaliar a experiência em curso, os leitores recorrem a 

dimensões diversas que enformam o seu quotidiano profissional mas também pessoal, a 

diversos factores que podem influir negativa ou positivamente no desempenho das suas 

funções e ainda a ganhos pessoais e profissionais que podem obter. Nenhum dos 

inquiridos, mesmo os que apontaram dificuldades, considera a experiência negativa, o 

que é um elemento a reter. 

 

6.5.8. Propostas para melhoria da prática dos leitores 

Pedimos ainda aos leitores que nos dessem a sua opinião acerca do que é que poderia 

ser feito, quer pelas instituições quer pelos próprios leitores, para melhorar o seu 

desempenho profissional. A formação contínua e a aquisição constante de 

conhecimentos parece estar em lugar de destaque nas preocupações destes profissionais 

no que diz respeito à qualidade do seu trabalho nas universidades estrangeiras, visto que 

é o elemento mais vezes referido no que diz respeito a acções que poderiam aperfeiçoar 
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a prática dos leitores. A colaboração entre colegas e com outros agentes divulgadores da 

língua são os elementos que se seguem – indo ao encontro de uma das dificuldades mais 

referidas na secção anterior, a falta de contacto entre colegas – mostrando que estes 

profissionais consideram que a organização de actividades conjuntas, a troca de 

experiências e saberes poderiam ajudá-los a melhorar o seu desempenho profissional e a 

tornar mais eficaz a sua missão de divulgação.  

“Formação em didáctica das línguas para todos. Carreira reconhecida, em vez de contratos 

a prazo de um ano. Quem pode fazer planos de expansão, estabelecer novos programas, 

conceber novos cursos, sem saber onde e o que estará a fazer no ano seguinte ou se terá 

mesmo emprego?” (I10) 

“Maior relação entre leitores, actualização permanente, encontros entre leitores para 

partilha e confronto de experiências, métodos, materiais.” (I17) 

Os outros elementos referidos como podendo potenciar a melhoria das práticas destes 

professores são: 

a) A criação de coordenações regionais dos leitorados; 

b) O reconhecimento da carreira de leitor,  

c) A criação do estatuto de leitor; 

d) A atribuição de verbas mais avultadas para a organização de eventos culturais; 

e) O aumento dos recursos atribuídos aos leitores; 

f) O aumento dos anos de missão; 

g) A valorização da função; 

h) A diminuição do trabalho administrativo. 

As questões levantadas mostram que os leitores percepcionam as condições 

institucionais e materiais em que desempenham as suas funções como elementos 

decisivos para a qualidade desse desempenho. Mas existem também referências à 

atitude e competência científica e pedagógica dos próprios leitores como elementos a ter 

em conta para um aumento da qualidade do ensino. 
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“Manifestar espírito de abertura face à sociedade onde está integrado; participar 

empenhadamente na vida académica; cooperar com as estruturas dirigentes; atender às 

expectativas do público discente; atender às necessidades pessoais de formação contínua.” 

(I26) 

 

6.5.9. Relacionamentos entre leitores  

A distribuição geográfica dos leitores não é de facto potenciadora de contactos regulares 

entre eles, excepto talvez em cidades como Paris ou Dili, onde podemos encontrar uma 

elevada concentração destes professores de língua portuguesa. No entanto, os leitores 

referem que este contacto e a troca de experiências que poderia proporcionar seriam 

benéficos para o desempenho das suas funções, para além do mais, desde a criação do 

Instituto Camões, directivas no sentido de se organizarem actividades culturais 

conjuntas e de haver circulação de recursos materiais e humanos entre leitorados têm 

potenciado de forma crescente esses contactos. 

Assim, considerámos relevante questioná-los sobre se tinham ou não contactos com 

colegas e se esses contactos tinham por objectivo a organização de actividades de 

divulgação da língua e cultura portuguesa.  

As respostas foram em grande medida positivas, 27 leitores afirmam ter contactos com 

colegas, mas apenas 18 afirmaram organizar actividades conjuntas.  

No que diz respeito às actividades levadas a cabo conjuntamente, os nossos inquiridos 

referem as seguintes: 

a) Organização de palestras, colóquios e conferências; 

b) Organização de exposições; 

c) Organização ciclos de cinema; 

d) Organização de outras actividades de divulgação cultural; 

e) Projectos multidisciplinares; 

f) Apresentação de livros; 



 
 

159

g) Projectos conjuntos de tradução; 

h) Organização de cursos livres de língua. 

A logística destas actividades é geralmente semelhante: no primeiro caso conferencistas, 

portugueses ou estrangeiros, deslocam-se a universidades próximas para falar de 

assuntos relativos às culturas de língua portuguesa ou à própria língua, no segundo e 

terceiro casos o material de exposição ou os filmes fazem um circuito inter-

universitário, sendo que o mesmo material é mostrado em diversas localizações. A 

organização de Jornadas de Língua Portuguesa foi referida duas vezes, por formadores 

que se encontram em Países de Língua Oficial Portuguesa.  

A organização conjunta de actividades de divulgação da língua e da cultura, incentivada 

pela instituição e desejada pelos próprios leitores, potencia o interconhecimento e um 

contacto regular entre leitores permitindo-lhes também “trocar informações e materiais” 

(I23) e conhecer as realidades de outros leitorados.  

 

6.5.10. Projectos pós-leitorado 

O regresso a Portugal não é um projecto formulado por todos os leitores que 

responderam ao nosso questionário, apenas 13 dos 30 professores expressaram 

inequivocamente essa vontade. Para aqueles que têm os seus empregos assegurados à 

chegada é talvez mais fácil formular planos definidos para o futuro. Assim, vemos que 

dos 13 leitores que afirmam querer regressar a Portugal, metade são professores dos 

quadros do Ministério da Educação ou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, requisitados para efectuarem missões de leitorado, e como tal têm o seu lugar 

de docentes no ensino público assegurado ao regresso, enquanto que os restantes são 

contratados e terão de procurar trabalho. Mas há também dois professores requisitados 

que expressam a vontade de, mantendo o vínculo ao Estado português, continuar a 

leccionar no estrangeiro em missões sucessivas até à reforma. Sete professores não 

desejam regressar a Portugal, dois remetem o regresso para um futuro mais ou menos 

longínquo e outros seis não têm ainda uma ideia definida sobre se desejam continuar no 

estrangeiro ou regressar a Portugal. 
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O regresso a Portugal pode estar ligado a várias dimensões da vida destes professores 

entre as quais a dimensão profissional, e a dimensão familiar e afectiva, mas também às 

próprias motivações que os levaram a investir nesta experiência e as expectativas que 

criaram à partida. Mais interessante do que aferir se planeiam ou não regressar a 

Portugal, será talvez observar a forma como projectam o seu futuro.  

Como todas as outras, a questão que colocámos acerca dos projectos pós leitorado não 

prevê hipóteses de resposta, nem condiciona os inquiridos a darem apenas uma resposta, 

assim alguns dos leitores fizeram menção a mais do que um projecto de futuro. 

Continuar os estudos foi um propósito mencionado por dez dos leitores inquiridos, o 

que vai ao encontro da hipótese colocada mais acima de que há uma tendência para esta 

população investir continuamente na sua formação e procurar obter outros graus 

académicos para além da licenciatura. 

Os restantes projectos de futuro mencionados foram: 

a) Ensinar PLE (6) 

b) Continuar a ser leitor em outras universidades (4) 

c) Elaboração materiais didácticos (3) 

d) Docência no ensino superior (3)  

e) Investigação científica 

f) Retomar a carreira docente em Portugal (4) 

 Este último projecto é acalentado por apenas quatro professores: dois professores do 

ensino secundário e um do ensino superior, requisitados, que têm portanto os seus 

postos de trabalho assegurados – e um outro professor cujas experiências profissionais 

anteriores são a docência no ensino superior – mas neste caso sem vínculo à instituição. 

Contamos ainda 3 leitores que revelaram não ter planos definidos e 2 que preferiram 

não responder à questão. 
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Tendo em conta o grau de liberdade de resposta, os resultados são surpreendentemente 

homogéneos e – tal como aconteceu nas respostas relativas às motivações – quase 

exclusivamente ligados à língua portuguesa e ao ensino.  

 

6.5.11. Estatuto do Leitor 

As 26 respostas afirmativas à pergunta: “Considera importante a existência de um 

estatuto do leitor?” mostram que existe uma preocupação relativa à indefinição actual 

das condições de trabalho destes professores. 

Ainda mais importante do que saber se esta é uma questão relevante para os leitores é 

saber o que consideram importante constar de um documento deste tipo, caso venha a 

ser elaborado e posto em prática. A constituição de uma carreira de leitor é a resposta 

mais vezes referida, esta é uma questão polémica que não tem obtido consenso, quer 

entre leitores, quer entre decisores. Os argumentos que pudemos identificar até ao 

momento são os seguintes: se por um lado é importante que haja uma rotatividade dos 

leitores nos diversos postos afim de potenciar o dinamismo e a criatividade é também 

importante que os leitores em missão se sintam seguros no seu posto e aí fiquem tempo 

suficiente para poder levar a cabo os seus projectos; a outra questão prende-se com o 

facto de ao limitar o número de missões possíveis está-se a proporcionar a um maior 

número de pessoas o acesso a esta experiência enriquecedora, mas está-se também a 

desaproveitar recursos humanos experientes e conhecedores do terreno. Uma forma de 

não desaproveitar estes recursos seria organizar encontros regulares entre leitores e 

antigos leitores, fomentando assim as trocas de experiências e a partilha de saberes. 

A definição das condições de trabalho, dos salários e das regalias sociais é, segundo os 

resultados deste questionário, outra preocupação dos leitores, assim como a fixação dos 

direitos e deveres no desempenho das funções. A contagem do tempo de serviço é outra 

das questões institucionais mencionadas, isto porque para um leitor que não tenha 

qualquer vínculo ao Estado Português, o regresso ao ensino público em Portugal se 

torna complicado, tendo em conta que os seus anos de missão não são contabilizados 

como tempo de serviço, colocando os leitores numa posição desfavorável., quer em 

termos de concurso quer em termos de possível progressão na carreira, relativamente 

aos professores que leccionaram em Portugal durante o mesmo número de anos. A 
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manifestação da pretensão de ver estatuído o direito/dever de frequentar cursos de 

reciclagem e formação contínua mostra mais uma vez o quanto a formação é importante 

para estes professores, que se encontram muitas vezes em locais onde têm poucas 

oportunidades de contactar directa e regularmente com a cultura e a língua portuguesas 

e se sentem cortados da realidade que têm de transmitir aos seus alunos. A avaliação do 

desempenho, a definição das funções a desempenhar, a explicitação das condições de 

acesso e selecção, a definição da duração das missões, a definição da relação jurídica 

entre os leitores e o Instituto Camões, a equiparação estatutária entre contratados e 

requisitados, o aumento do número de anos de missão, o aumento dos apoios aos 

leitorados e o reconhecimento da necessidade de transporte próprio em casos em que os 

transportes públicos locais não sejam compatíveis com as necessidades de deslocação 

do leitor são outras das questões que os leitores gostariam de ver estatuídas em 

documento próprio.  

 
6.5.12. Centros de Língua Portuguesa 

Existem actualmente 38 Centros de Língua de Língua Portuguesa em universidades de 

todo o mundo (ver quadro 6: 50), estando outros 8 à espera de ser inaugurados ou em 

fase de instalação. Na secção 4.2.3. deste relatório apresentaram-se informações gerais 

sobre o propósito e a génese dos Centros de Língua do Instituto Camões, nesta secção 

dá-se conta da informação prestada pelos leitores inquiridos acerca do seu trabalho nos 

Centros de Língua.  

Dezassete dos inquiridos têm a seu cargo a gestão de centros de língua portuguesa. De 

entre as funções do Centro de Língua, treze destes dezassete professores destacam 

organização de actividades culturais: 

a) Palestras e conferências 

b) Concertos 

c) Espectáculos de dança e teatro 

d) Visionamento de filmes e ciclos de cinema 

e) Concursos 

f) Programas de rádio 
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g) Clubes de leitura 

h) Encontros literários 

i) Semanas temáticas e workshops 

Os Centro de Língua funcionam igualmente como centros de recursos onde se 

disponibilizam a professores e alunos: 

a) Recursos bibliográficos (leitura/consulta)  

b) Recursos multimédia 

c) Manuais 

d) Empréstimo de obras literárias em língua portuguesa 

No âmbito dos Centros de Língua, os leitores dão ainda apoio cientifico-pedagógico aos 

professores e apoio a instituições locais e regionais que se interessam pela língua. Em 

alguns Centros de Língua ministram-se cursos extra-curriculares de língua e 

conversação e ainda cursos de formação de professores. 

De acordo com os nossos inquiridos, os Centros de Língua parecem ser instrumentos 

eficazes de divulgação cultural e centros de recursos de apoio ao ensino e à 

aprendizagem do português no seio do espaço universitário. Constituem porém um 

acréscimo considerável de trabalho para os leitores que deles são responáveis, sobretudo 

quando estes têm actividades em várias universidades.  
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7. OS MÉTODOS E OS MATERIAIS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Na análise dos métodos, manuais e materiais utilizados pelos leitores na docência do 

português língua estrangeira, tomámos em consideração o conjunto global dos leitores 

inquiridos e entrevistados, independentemente de estarem actualmente em funções ou 

não. Uma vez que nem todos os leitores responderam a todas as questões, não foi 

possível proceder a uma análise sistemática das respostas. 

 

7.1. Os métodos utilizados pelos leitores na docência do português língua 

estrangeira 

Em geral, os leitores afirmam que os métodos adoptados nas suas aulas variam em 

função dos alunos e das condições de ensino, podendo utilizar métodos diversos em 

diferentes momentos da aprendizagem. No entanto, observa-se uma divisão cronológica 

muito evidente. 

Entre os leitores que exerceram a sua actividade no período que decorreu desde o final 

dos anos 60 até meados dos anos 80, predominavam variações do método audiolingual, 

de base estruturalista, em voga na época. Nesse período, foram criados muitos materiais 

áudio, que eram utilizados na sala de aula ou num laboratório de línguas. Os alunos 

eram encorajados a aprender estruturas e vocabulário por repetição. De acordo com os 

leitores inquiridos, duas variações deste método foram populares nos anos 70, 

particularmente entre os leitores colocados em universidades francesas: o chamado 

método de Vincennes, Paris 8, criado pelo Prof. José Terra, um método áudio-oral, com 

diálogos e exercícios estruturais de laboratório; e o método do Instituto de Tecnologia 

Educativa, criado pela Prof. Maria Emília Marques, um método audio-visual, com 

diapositivos e diálogos gravados, que os alunos repetiam em exercícios de laboratório. 

Entre os leitores actuais, verifica-se uma forte preferência pelo método de ensino 

comunicativo. Isso significa que as actividades realizadas na sala de aula são 

tendencialmente práticas, tendo como principal objectivo o desenvolvimento de 

competências que permitam a interacção com outros falantes em situações de 

comunicação reais. São, pois, valorizadas actividades que envolvem a prática da língua 
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com um mínimo de explicitação gramatical, privilegiando a oralidade: por exemplo, 

análise e compreensão de textos e filmes, exposições orais, debates, dramatizações e 

role-plays, etc.  

Um número reduzido de leitores afirma utilizar preferencialmente um método 

“expositivo”, baseado num manual e com recurso a actividades pedagógicas mais 

tradicionais como, por exemplo, tradução e realização de exercícios gramaticais. 

 

7.2. Os manuais utilizados pelos leitores na docência do português língua 

estrangeira 

Nos inquéritos e entrevistas realizados aos docentes de português língua estrangeira, 

tornou-se evidente que, muito frequentemente, são utilizados manuais para apoio à 

docência. Esta é uma prática comum na docência de língua, não constituindo, portanto, 

o português uma excepção. É sabido que o manual tem tido, nas práticas dos docentes 

portugueses, um papel muito importante, substituindo-se, frequentemente, a programas 

pré-estabelecidos ou servindo de orientação para a planificação de unidades lectivas. 

Neste sentido, pareceu-nos importante proceder a uma análise destes instrumentos de 

apoio à prática docente. 

Neste ponto relata-se a análise feita aos manuais utilizados para a docência de português 

língua estrangeira. A análise apresentada centra-se nos seguintes aspectos: 

 

a) Tipologia e características dos manuais. Apresentam-se, nesta secção, as 

principais características dos manuais analisados, salientando-se o tipo de abordagem ao 

ensino da língua, as propostas de actividades e a articulação entre conhecimento 

explícito do funcionamento da língua e o seu uso. 

b) Avaliação dos manuais feita pelos leitores. Apresentam-se as opiniões dos 

leitores sobre os manuais que utilizam, salientando as principais dificuldades 

identificadas, bem como as necessidades de complementação com outros recursos. 

c) Análise linguística dos manuais. Finalmente, são apresentadas algumas 

observações decorrentes da análise a que submetemos os manuais relativas ao 
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tratamento dado a diferentes construções do português, apresentando-se pistas que 

podem ser úteis para a concepção de manuais. 

 

7.2.1. Tipologia e características dos manuais 

Os materiais analisados dividem-se, essencialmente, em três categorias: manuais, livros 

de exercícios e gramáticas. Em vários casos, um mesmo livro engloba as três categorias, 

uma vez que inclui textos de apoio, sínteses de conteúdos gramaticais e actividades de 

exercício.  

Não foram encontradas diferenças substanciais entre os vários tipos de materiais, 

observando-se que a abordagem proposta é comum, centrando-se numa metodologia 

comunicativa organizada de forma bastante tradicional. Parte-se, assim, das 

necessidades comunicativas do aprendente (apresentar-se, pedir informações, fazer 

compras) para um domínio da língua para situações conversacionais mais complexas. A 

introdução dos conteúdos de gramática é feita em paralelo, à medida que as diferentes 

construções ocorrem em contexto de uso. 

Na perspectiva comunicacional que é comum aos vários manuais, nota-se que há uma 

preocupação bastante grande em apresentar listas de vocabulário adequadas aos 

diferentes contextos de uso, como itens a comprar num supermercado, formas de 

tratamento diferenciadas, doenças e sintomas, etc. 

São distinguíveis os níveis de aprofundamento e sistematização das várias construções 

construções gramaticais, havendo manuais que introduzem de forma explícita e 

generalizada alguns conteúdos, enquanto outros recorrem apenas a alguns outros 

exemplos sem propor a formulação de regras que possam ser generalizadas. Por 

exemplo, nas primeiras unidades sobre apresentação, há manuais que explicitam, de 

forma sistematizada, os vários pronomes e formas de tratamento, enquanto outros optam 

por listar vários exemplos nos diferentes contextos situacionais e com diferentes graus 

de formalidade sem explicitar regras para a conjugação dos verbos ou sem explicitar os 

casos em que não há concordância entre pessoa gramatical e semântica. 

Todos os manuais analisados incluem textos de diferentes tipos – dialógicos, 

informativos, publicitários, argumentativos – com níveis de complexidade e 

estruturação diferentes. Percebe-se nesta inclusão de textos um esforço claro por expor 
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os aprendentes a diferentes contextos de uso do português, procurando-se, também, uma 

articulação com aspectos culturais e, por vezes, uma apresentação sumária de alguns 

textos literários de autor.  

 

7.2.2. Avaliação dos manuais feita pelos leitores  

Entre os leitores que referem a utilização de manuais, verifica-se uma clara preferência 

por três manuais publicados pela editora Lidel: Português sem Fronteiras, Lusofonia e 

Português XXI. A maioria dos leitores actualmente em funções aponta este último 

manual como sendo o mais atractivo. Um número significativo de leitores afirma 

utilizar outros manuais (ver Anexo).  

Na maioria dos casos, é o próprio leitor o responsável pela escolha dos manuais. Dos 25 

leitores que responderam a esta questão, apenas 2 afirmam não escolher os seus 

manuais. 

Tipicamente, cada leitor escolhe os manuais em função das características e 

necessidades específicas dos grupos, podendo mesmo recorrer a manuais diferentes com 

o mesmo grupo em diferentes momentos do processo de aprendizagem. A maioria dos 

leitores que opta por um manual utiliza-o sistematicamente, como a base do seu ensino, 

embora um pequeno número afirme utilizar manuais apenas como fonte de materiais. 

Nove leitores afirmam que não utilizam ou nunca utilizaram um manual. 

 

Figura 9 – Manuais referidos pelos leitores 
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Nos inquéritos e entrevistas realizados aos leitores e ex-leitores, foi manifesta uma 

opinião negativa generalizada relativamente aos manuais utilizados. De um total de 32 

leitores que expressaram opiniões relativamente aos manuais disponíveis no mercado 

para o ensino do português como língua estrangeira, apenas 9 leitores, ou seja, cerca de 

28%, fizeram uma avaliação positiva desses manuais. No entanto, de entre estes 9 

leitores, há 4 que consideram que os manuais existentes necessitam de ser 

constantemente adaptados e complementados com outros materiais, nomeadamente 

actividades de gramática e textos.  

Apenas uma minoria dos inquiridos disse não recorrer aos manuais existentes, optando 

pelo recurso exclusivo a materiais construídos pelos próprios. Os materiais construídos 

pelos próprios podem ser de natureza distinta: alguns leitores constroem todos os 

materiais, enquanto outros fazem materiais aproveitando os textos e actividades que 

consideram melhores a partir dos diferentes manuais existentes. 

Esta opinião negativa generalizada dos leitores face aos manuais que utilizam na sua 

docência é um pouco paradoxal, uma vez que os próprios leitores são, na maior parte 

das vezes, os responsáveis pela escolha dos manuais. Nota-se, assim, que há, por um 

lado, um sentimento de necessidade de recurso a um manual de apoio à docência e, por 

outro, um descontentamento face aos manuais disponíveis. 

A maioria dos leitores inquiridos considera, de modo geral, que a oferta de manuais 

existente é insuficiente e pouco diversificada, sendo os materiais descritos como de 

fraca qualidade, com muitas limitações, erros e omissões. Além disso, são considerados 

pouco adequados a públicos universitários e às suas condições específicas de 

aprendizagem. Em particular, os leitores sentem que a maioria dos manuais não estão 

orientados para as necessidades específicas dos falantes de línguas diferentes, 

salientando a necessidade de desenvolver novos materiais, sobretudo dirigidos a falantes 

de línguas não indo-europeias.  
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Figura 10 – Avaliação dos manuais 
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Das observações feitas pelos inquiridos, são de destacar particularmente os seguintes 

aspectos, que foram repetidamente referidos: 

a) A qualidade dos textos escolhidos não é satisfatória.  

Muitos leitores manifestaram desagrado face aos textos constantes dos manuais por se 

encontrarem desactualizados, vendo-se obrigados a recorrer a textos on-line ou a jornais 

para tratar temáticas mais actuais ou mais motivadoras para os alunos. De igual modo, 

foi transmitida a ideia de que, sendo o público-alvo típico de idade adulta, muitos dos 

textos são demasiado simplistas ou até mesmo infantis, não sendo, portanto, adequados 

para o público a que se destinam. 

b) A qualidade e adequação das actividades propostas. 

Alguns leitores referiram que as actividades propostas nem sempre se adequam aos seus 

alunos. Esta inadequação deriva, essencialmente, de três factores: (i) alguns exercícios 

são demasiado simplistas e não permitem uma sistematização clara de regras 

gramaticais; (ii) alguns exercícios não permitem resolver dificuldades específicas de 

aprendentes de uma determinada língua materna, dando a ideia de que os exercícios 

foram concebidos partindo-se do princípio que as dificuldades do português são comuns 
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e independentes da língua materna do aprendente; (iii) a qualidade de alguns exercícios 

é questionável, não reflectindo usos correntes do português. 

c) A sistematização da informação. 

Foi referido que a informação referente a conteúdos gramaticais e a listas de 

vocabulário nem sempre aparece de forma sistemática, encontrando-se, por vezes, 

bastante dispersa, o que torna difícil utilizar o manual enquanto referencial para a 

sistematização deste tipo de informação. Esta dificuldade não é comum a todos os 

manuais e gramáticas, mas alguns leitores referiram a necessidade de recorrer a 

gramáticas concebidas para estudantes de português língua materna para complementar 

ou sistematizar a informação. 

Relativamente a manuais específicos, apresentam-se em baixo os comentários feitos 

pelos leitores: 

 

Quadro 21 – Comentários dos leitores relativamente aos manuais 

COMENTÁRIOS POSITIVOS COMENTÁRIOS NEGATIVOS 

Português XXI 
� Manual muito bem elaborado 
� “Textos muito bons” 
� Nível de iniciação: “óptimo, quase não se 

precisa de outro material” 

� “Progressão gramatical muito lenta” 
� Nível elementar: “já não é tão interessante 

para os estudantes; poderia introduzir já o 
conjuntivo.” 

� “Necessidade de melhorar o CD áudio com 
exercícios” 

� Caderno de Exercícios: exercícios demasiado 
fáceis 

Português Sem Fronteiras 

� “Método muito sistemático, com boas 
explicações gramaticais” 

� “Situações comunicativas nem sempre 
adequadas” 

� “Reflecte apenas a realidade portuguesa da 
camada média alta” 

� “Materiais desequilibrados entre gramática e 
textos” 

� “Muito pouca variedade de exercícios e de 
textos e actividades propostas” 

� “Progressão gramatical muito lenta” 

Lusofonia 
� “Excelente” 
� “A progressão gramatical é muito boa”; “por 

vezes muito acelerada nas primeiras lições” 
� “Método com textos muito curtos, (…) 

variados na realidade apresentada” 

� “Desactualizado” 

Diálogos 
� “Instrumento indispensável” 
� “Um factor motivador enorme” 
� Bem adaptados aos estudantes a que se destina 
� “O método ou métodos que lhe estão 

� “Pequenas falhas’ que “compete ao professor 
corrigir” 
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subjacentes são (…) muito bons, avaliando 
pelos resultados rápidos dos alunos” 

Dia a Dia 
� Textos diversificados 
� Bons exercícios   

� Exercícios têm que ser complementados  
� “A história sempre com os mesmos 

personagens torna-o demasiado juvenil e não 
adequado a todos os públicos” 

Espaces 

(Publicado em França, ganhou um prémio como o melhor livro para ensino de uma língua estrangeira 
publicado nesse ano) 

� Feito especificamente para um público francês  

Vamos Aprender Português 
 � “Obsoleto e completamente desactualizado” 

 

 

7.2.3. Análise linguística dos manuais: carências identificadas nos manuais de 

português língua estrangeira 

Na análise que realizámos dos manuais disponíveis e mais utilizados, tentámos avaliar 

de que forma estes materiais cumprem os seus objectivos no que diz respeito à cobertura 

dada às propriedades do português. Notámos algumas carências, para além das 

identificadas pelos leitores, que relatamos nesta secção. 

 

a) Tratamento de construções específicas do português. 

O português difere de outras línguas românicas em vários domínios e construções. A 

título de exemplo, listamos os seguintes aspectos, ilustrando-os: 

 

i. Respostas verbais a perguntas sim-não: 

 

(1) A: Vais à praia? 

 B: Vou. / Sim. 

 

ii. Posição proclítica, enclítica e mesoclítica dos pronomes: 

 

(2) a. Como te chamas? 
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 b. Chamas-te João? 

 c. Chamar-te-ei Pedro. 

 

iii. Anteposição de constituintes sem retoma por pronome (topicalização): 

 

(3) Esse livro, nunca li. 

 

iv. Construção de objecto nulo: 

 

(4) O Pedro tirou o livro da pasta e guardou ø na secretária. 

 

v. Construções com infinitivo flexionado: 

 

(5) Pedir para irmos embora. 

 

vi. Redução das vogais átonas: 

 

(6) Casa – Casinha 

 

vii. Processos de assimilação consonântica: 

 

(7) a. as [z] asas 

 b. as casas 

 

viii. Processos de harmonia e metafonia vocálicas: 
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(8) porco – porcos 

Exceptuando as regras sobre colocação dos pronomes (sistematizadas de forma mais ou 

menos completa, dependendo do manual), a atestação da existência do infinitivo 

flexionado e algumas observações sobre a redução das vogais átonas, constatámos que a 

maior parte dos manuais não trata explicitamente as construções listadas acima, que são 

específicas do português e que distinguem esta língua de outras que lhe são tipológica e 

geneticamente próximas, como o castelhano ou o italiano. 

Este parece-nos um facto preocupante, uma vez que nos parece poder sair empobrecido 

o ensino da língua, ao serem ignorados aspectos fundamentais e distintivos do português 

face a outras línguas. Além disso, em termos de uso e domínio da língua, pode ser 

prejudicial para o aprendente não receber formação explícita sobre construções que são 

amplamente produtivas no português. 

 

b) Explicitação de variantes sociais e dialectais. 

Se o português é uma das línguas mais faladas no mundo, tal deve-se, sobretudo, ao 

vasto número de falantes da variedade brasileira. O ensino do português nas várias 

escolas espalhadas pelo mundo é ministrado quer por docentes portugueses, quer por 

docentes brasileiros. Alguns dos alunos, por sua vez, procuram o português como língua 

de trabalho, por exemplo para o mundo empresarial, visando o domínio desta língua nas 

suas diferentes variedades. Por este motivo, torna-se importante que os materiais 

didácticos utilizados dêem conta da variação existente entre o português europeu e o 

português brasileiro de forma sistemática. Este tipo de registo não se encontra atestado 

de forma sistemática nos manuais analisados. 

De igual modo, nem sempre se observa um cuidado em seleccionar textos ou expressões 

que sejam reconhecidas como português-padrão. Registámos a presença de construções 

típicas de algumas regiões do país (como “à beira de”), sem que houvesse o cuidado de 

as assinalar como dialectalmente circunscritas.  

O mesmo problema é constatável com variáveis sociais, ocorrendo, sobretudo em 

diálogos, expressões que não são facilmente reconhecíveis como de uso corrente (por 

exemplo, a interjeição “ei” como introdutor de discurso) ou expressões que, podendo 

ocorrer em português europeu, não aparecem assinaladas como circunscritas a 

determinados contextos situacionais, geracionais ou sociais (por exemplo, a expressão 



 
 

174

“pá” ocorre em bastantes diálogos, sendo apenas assinalada como típica de um registo 

informal). 

O mesmo problema de notação de variedades e registos ocorre quando não é feita uma 

distinção clara entre norma e língua corrente. Ocorrem, com frequência, algumas 

construções correctas de acordo com a norma culta, que não são usadas no uso corrente 

da língua (por exemplo, o uso de mesóclise é correctamente apresentado associado ao 

futuro e ao condicional, sendo por vezes sugerido que, em registo formal, em situação 

de compras, é adequado o uso de expressões como “poder-me-ia dizer…”). Se é 

consensual que a norma culta tem de ser ensinada, é, por outro lado, absolutamente 

crucial que se faça uma distinção entre os diferentes contextos em que o uso de uma 

construção conforme a norma se torna natural. 

 

c) Explicitação da informação gramatical. 

Decorre dos problemas identificados nas alíneas anteriores que é possível registar nos 

vários manuais analisados alguns problemas na forma como os conteúdos de gramática 

são explicitados. Estes problemas são de dois tipos. Por um lado, como já referimos, há 

conteúdos – quer sobre construções, quer sobre contextos de uso – que não são tratados. 

Por outro lado, observa-se que alguns conteúdos são tratados sem sistematização clara, 

não se recorrendo ao uso de paradigmas que podem levar à formulação de regras ou, 

num extremo oposto, com um excesso de preocupação terminológica (por exemplo, na 

designação dos tempos verbais) que não é acompanhada de uma formulação clara dos 

contextos adequados para o uso de uma determinada forma ou construção. Parece-nos, 

assim, como assinalado também por vários leitores, que a forma como a informação 

gramatical é apresentada terá sempre de recorrer a informação adicional complementada 

por gramáticas ou por fichas de sistematização da informação. 

 

d) Informação diferenciada para diferentes línguas maternas. 

É facilmente compreensível que a aprendizagem de uma língua estrangeira é 

influenciada pelas características da(s) língua(s) materna(s) do aprendente. Se a 

aprendizagem dos valores temporais e aspectuais associados aos diferentes tempos 

morfológicos do português será mais fácil para um falante de inglês do que de 

castelhano, a aprendizagem da própria flexão verbal será mais fácil para um castelhano 
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do que para um inglês. Constatámos que, de um modo geral, os mesmos manuais são 

utilizados para o ensino do português independentemente da língua materna dos alunos. 

Embora possa ser difícil conceber manuais específicos para línguas diferentes, parece-

nos absolutamente recomendável que se tenham em conta especificidades de conjuntos 

de línguas (genética e/ou tipologicamente relacionadas) para se poder orientar o ensino 

do português em função das principais dificuldades dos falantes de diferentes línguas. 

 

e) Português para fins específicos – construções e léxico. 

Uma última observação prende-se com a aparente inexistência de manuais vocacionados 

para o ensino do português para fins específicos ou, nos manuais existentes, de secções 

detalhadas com informação relevante para fins específicos. Este parece-nos ser um 

problema a resolver, uma vez que a procura do português pode ser motivada por razões 

profissionais, não bastando aos aprendentes um domínio da língua que lhe permita 

manter uma conversação ou ler informação generalista. É necessário, para muitos 

alunos, o domínio de construções específicas que ocorrem em textos legislativos ou 

científicos de léxico associado a domínios como a engenharia, a medicina, as finanças 

ou o direito. Este tipo de informação pode não constar de um manual, mas pode ser 

fornecido como material suplementar. 

7.2.4. Conclusão e recomendações 

Da síntese apresentada, parece-nos evidente que há algum trabalho a fazer no domínio 

dos materiais que servem de apoio ao ensino do português língua estrangeira. 

Pretendendo este projecto contribuir para uma melhoria das práticas no ensino, 

terminamos este documento, listando algumas recomendações que podem contribuir 

para uma melhoria dos manuais: 

a) Os manuais existentes devem ser repensados de forma a incluírem textos de 

diferentes tipologias actualizados e motivadores para os alunos; 

b) A informação deve ser apresentada de tal forma que seja possível aos 

aprendentes a formulação e generalização de regras gramaticais; 

c) As construções específicas do português que distinguem esta língua de outras, 

bem como as suas variantes sociais, dialectais e contextuais, devem ser explicitadas e 

ensinadas; 
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d) As principais dificuldades do português em função da língua materna dos 

aprendentes devem ser objecto de construção de materiais próprios; 

e) As construções e léxico afectos domínios específicos devem ser explicitados e 

tratados em materiais construídos separadamente. 

Julgamos ser evidente que, face às recomendações que fazemos, é difícil que um mesmo 

manual cumpra todos os objectivos. Por exemplo, um manual orientado para fins 

específicos não será interessante para um público que procure o português por 

curiosidade ou para dominar aspectos básicos que permitam manter conversações 

simples. Por este motivo, parecer-nos-ia mais adequada a construção de materiais 

suplementares que pudessem servir de complemento aos materiais existentes.  

 
 

 

7.3. Outros materiais utilizados pelos leitores na docência do português língua 

estrangeira 

7.3.1. Os materiais 

Nas suas aulas, os leitores afirmam recorrer a uma grande diversidade de materiais que 

complementam ou substituem, total ou parcialmente, os manuais. Este facto deve-se, em 

parte, à insatisfação sentida relativamente aos manuais existentes no mercado, assim 

como à necessidade de satisfazer os seus objectivos específicos e de dar resposta aos 

interesses particulares dos seus alunos. 

As principais fontes a que os leitores declaram recorrer para obtenção de materiais 

complementares são as seguintes: 

� Livros de exercícios e CDs associados aos manuais ou a outra bibliografia de apoio 

(ver Anexo); 

� Outros manuais, quer de ensino de português língua estrangeira e língua materna, 

quer manuais utilizados no ensino de outras línguas estrangeiras;  

� Gramáticas, dicionários e outros textos de apoio; 



 
 

177

� Outros docentes de português, que disponibilizam os seus materiais quer aos 

colegas do departamento quer através de centros culturais ou de língua; 

� A Internet; 

� A imprensa; 

� Obras literárias. 

Se muitas vezes os leitores se limitam a recolher materiais que utilizam na sua forma 

original (particularmente se esses materiais são retirados de outros manuais ou de livros 

de exercícios), outras vezes procedem a adaptações de acordo com a utilização que lhes 

pretendem dar. Porém, frequentemente, os leitores recorrem a outros materiais apenas 

como fonte de inspiração para a construção dos seus próprios recursos. Muitos docentes 

afirmam produzir regularmente os seus próprios materiais, por vezes em colaboração 

com os alunos. 

Relativamente aos tipos de materiais complementares que os leitores afirmam utilizar, 

para além de exercícios e de diferentes géneros de textos escritos, observa-se um 

recurso cada vez mais significativo a materiais multimédia. São, no entanto, os 

materiais audiovisuais os mais frequentemente utilizados: música, gravações de textos, 

excertos de programas televisivos e radiofónicos, filmes, documentários, etc.  
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Figura 11 – Materiais complementares 

 

 

7.3.2. Opiniões acerca dos materiais utilizados 

De um modo geral, todos os leitores parecem ser de opinião que a área dos materiais 

para o ensino do português língua estrangeira é “altamente deficitária em Portugal”. Isso 

poderá explicar o recurso frequente à construção dos seus próprios materiais. Uma vez 

que recorrem a materiais que eles próprios constroem em função dos seus objectivos 

específicos, das características e necessidades dos seus públicos e de acordo com os 

contextos de ensino, a maioria dos leitores faz uma avaliação predominantemente 

positiva dos materiais que utiliza nas suas aulas. Na opinião de 14 leitores, os materiais 

são eficazes, complementando adequadamente os manuais e contribuindo para o 

enriquecimento da componente cultural, que é muitas vezes negligenciada nos manuais. 

Três leitores consideram os materiais ‘muito bons’, dois consideram-nos ‘bons’ e três 

descrevem-nos como ‘razoáveis’.  

A principal crítica que é dirigida aos materiais refere-se à sua falta de diversidade. Por 

um lado, os leitores inquiridos apontam carências a nível do tipo de materiais 

disponíveis no mercado – referem, por exemplo, a quase inexistência de materiais em 
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formato vídeo ou DVD. Por outro lado, constatam que os materiais existentes não 

contemplam “públicos de diferentes faixas etárias, com interesses variados”, havendo a 

necessidade de desenvolver materiais mais diversificados, adaptados a públicos 

diferentes e a condições de aprendizagem variadas. 

Além disso, alguns leitores descrevem os materiais existentes como sendo antiquados; 

outros leitores classificam-nos de inadequados, por serem muito infantis, ou por terem 

níveis de dificuldade desajustados ao público a que supostamente são dirigidos. Há 

ainda queixas, por parte de alguns leitores, de dificuldades de acesso a materiais actuais 

(por exemplo, por falta de assinaturas de jornais e revistas por parte da sua instituição). 

Foram, no entanto, referidos como positivos os materiais de suporte áudio e vídeo que 

complementam alguns manuais, que possibilitam o trabalho em laboratório de línguas 

com os aprendentes.  

Curiosamente, não foi feita qualquer referência à qualidade dos dicionários utilizados. 

 

Figura 12 – Avaliação dos materiais existentes 
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7.3.3. Acesso a recursos e materiais através do Instituto Camões 

De entre os leitores inquiridos, 37 afirmam ter acesso a recursos e materiais 

disponibilizados pelo Instituto Camões; só 5 leitores dizem não ter qualquer acesso. Os 

materiais que chegam às diferentes instituições são enviados por iniciativa do Instituto 

ou, mais frequentemente, a pedido dos leitores. Em geral, os leitores afirmam que todos 

os seus pedidos são atendidos pelo Instituto. 
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O Instituto Camões (e, antes dele, o ICALP) disponibiliza sobretudo recursos 

bibliográficos e audiovisuais. De entre os recursos bibliográficos enviados regularmente 

às instituições, destacam-se: manuais, dicionários, gramáticas, obras literárias e 

ensaísticas, jornais e revistas. Quanto aos recursos audiovisuais, são mencionados, por 

exemplo, CDs Rom e audio, DVDs e ferramentas electrónicas várias.  

Alguns leitores referem ainda o envio de materiais didácticos (“programas-exemplo; 

exemplos de análise de texto, exemplos de questionários de interpretação, exemplos de 

exercícios de gramática da frase, exemplos de gramática do texto, fichas de trabalho e 

exercícios diversas, exemplos de grelhas de avaliação, etc.”). Um leitor menciona 

também o envio de materiais pedagógicos para oferta aos alunos no início do ano 

lectivo. 

Os leitores têm ainda acesso aos recursos existentes nos Centros Culturais Português 

(por exemplo, exposições, filmes, material audiovisual, etc.).Assumindo uma 

importância crescente, os recursos disponibilizados através do Centro Virtual Camões 

são cada vez mais utilizados pelos leitores. 

O Instituto apoia também a aquisição de equipamento multimédia e de informática, 

assim como a realização de palestras, conferências e outros eventos, financiando, por 

exemplo, as deslocações de conferencistas convidados.  

Figura 13 – Recursos  
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8. PÚBLICO-ALVO: CATEGORIAS E MOTIVAÇÕES 

Um elemento importante para se definir o impacto das políticas das políticas de ensino e 

divulgação da língua portuguesa a nível universitário é a caracterização da população 

discente. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Camões, no ano lectivo de 2006-

2007, cerca de 50’000 alunos estudam português em instituições ligadas à sua rede de 

docência, em 2003/2004 eram cerca de 25’000, o que constitui um aumento 

significativo. A informação que conseguimos obter relativamente à distribuição 

geográfica dos alunos de língua portuguesa e disciplinas relacionadas é relativa ao ano 

lectivo de 2003/2004.  

A Figura 14 mostra-nos a distribuição destes alunos por continentes. Há que ter em 

conta que o estatuto da língua nas várias universidades é diferente, assim como a 

composição do corpo docente. Nas universidades onde existem menos alunos pode 

existir apenas o leitor de português, enquanto que em Universidades onde o nº de alunos 

é elevado, como a Universidade Autónoma do México, o leitor é apenas um dos 

professores de um vasto corpo docente. 

Figura 14 – Nº de alunos em instituições universitárias estrangeiras em 2003/2004, por continentes 

em percentagens e números absolutos 
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Fonte: Documentos fornecidos pelo Instituto Camões 

Como podemos ver, África é o continente com o maior número de alunos, o que se 

prende com o facto de grande parte dos países representados na Rede de Docência do 
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Instituto Camões serem de língua oficial portuguesa e ainda com o facto de existirem 

nas suas universidades Licenciaturas para docentes de língua portuguesa e aulas de 

português para os alunos de todas as licenciaturas. Destes países destaca-se Angola com 

mais de 7500 dos 11 mil alunos no continente. 

A Europa, com 33% dos alunos em 2003/2004 é o segundo continente em termos de 

número de alunos, sendo o primeiro em termos universidades com representação 

portuguesa. Os países que mais se destacam são a Alemanha (1883 alunos) e a França 

(1873 alunos), que estão também entre os países com mais universidades que figuram 

na rede de docência.  

No continente Americano destaca-se o México, com 1800, naquele ano, dos cerca de 

2800 alunos naquele país, atraídos sobretudo pela cultura brasileira e pelas 

oportunidades de emprego proporcionadas pelas relações comerciais públicas e privadas 

entre os dois países. No segundo semestre do ano 2006/2007 há cerca de 1500 alunos de 

Português na Universidade autónoma do México, divididos em aulas de língua, cursos 

de preparação para a certificação e curso de formação de professores de português, este 

último apenas com 4 alunas. 

Na Ásia, em número de alunos, destacam-se a China (1284 alunos) e Timor-leste (800 

alunos). Neste último há também uma licenciatura para formar professores de 

português, aulas língua para todos os alunos da universidade e ainda, actualmente, aulas 

de português para os deputados e funcionários do Parlamento.  

Em termos absolutos, Angola, Alemanha, França e México são os países onde há um 

maior número de alunos de português. 

A inserção dos leitores no meio académico e o facto de estes terem, no seu seio, outras 

actividades para além da lectiva, leva-nos a crer que estes possam ter uma relação com 

os alunos interessados pelo português que vai para além do contexto lectivo. A 

confirmar-se esta suposição, os leitores são valiosos informantes no que diz respeito às 

características da população discentes e às suas motivações para a aprendizagem da 

língua portuguesa e da literatura dos países lusófonos, entre outras disciplinas. 

Não tendo sido possível até ao momento obter informações por outras vias 

relativamente à caracterização da população estudantil que aprende a língua portuguesa 
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e outras disciplinas com ela relacionadas, utilizamos a informação facultada pelos 

antigos leitores entrevistados e pelos que responderam ao nosso inquérito para dar uma 

visão global das razões pelas quais estes alunos escolhem o português.  

 

Nos inquéritos e entrevistas, detectou-se alguma variação relativa à caracterização dos 

alunos que procuram aprender português, bem como relativamente às motivações para a 

aprendizagem do português.  

 

Categoria 

No que diz respeito à caracterização do público-alvo, podem constituir-se as seguintes 

categorias maioritárias: 

 

1. Luso-descendentes; 

2. Funcionários do estado em países de língua oficial portuguesa; 

3. Estudantes de espanhol que escolhem o português como opção; 

4. Formadores de professores de português. 

Na Figura 10, indicam-se as respostas dadas para cada uma destas categorias, incluindo-

se ainda a categoria “Outros” que contém, tipicamente, estudantes que procuram o 

português por curiosidade. 
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Figura 15 – Público-alvo por categorias 
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Quando se cruzam o tipo de estudantes com os países em que é ensinado o português, 

verificamos a seguinte distribuição: 

 

a) Luso-descendentes: Alemanha, França, Luxemburgo, Suiça e Austrália. 

b) Estudantes de espanhol: todos os países excepto os de língua oficial portuguesa. 

c) Funcionários do estado: Timor e outros países de língua oficial portuguesa. 

d) Formadores de professores: França, Timor e outros países de língua oficial 

portuguesa. 

 

Este cruzamento de dados é interessante, uma vez que se observa que os públicos são 

diferenciados em diferentes países, o que potencia estratégias de recrutamento de alunos 

diversas nos diferentes contextos. De igual modo, permite pensar que se pode chegar a 

novos públicos em cada um dos países, introduzindo novos meios de atracção. Este 

cruzamento de informação é ainda importante para uma avaliação dos métodos de 

ensino, uma vez que, como foi constatado que, na generalidade dos casos, os mesmos 

manuais e métodos são utilizados, se pode colocar a hipótese de adaptar metodologias e 

conteúdos aos diferentes públicos. 
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Motivações. 

Da análise às entrevistas e inquéritos, tornou-se claro que não há um levantamento 

sistemático sobre as razões que levam os estudantes a procurar o português como língua 

estrangeira. No entanto, os docentes têm alguma percepção sobre estas motivações 

baseada em conversas informais com os alunos. 

As motivações apontadas variam muito. Foram indicadas razões tão diferenciadas como 

o facto de alguns estudantes terem familiares portugueses, a mera curiosidade, o 

interesse pela cultura ou questões profissionais. 

Listando exaustivamente as respostas dadas e agrupando-as em categorias, obtemos a 

seguinte tipologia de motivações apresentadas pelos leitores: 

 

1. Luso-descendência. 

2. Oportunidades profissionais. 

3. Razões afectivas e/ou de lazer. 

4. Interesse pela língua e cultura portuguesas. 

5. Proximidade face ao espanhol. 

6. Imagem positiva das aulas de português. 

7. Interesse pelo Brasil. 

8. Exotismo da língua. 

Na Figura 11, apresenta-se a distribuição destas respostas pela totalidade dos inquéritos 

e entrevistas. Importa dizer que estes dados devem ser lidos de forma não exclusiva, ou 

seja, em várias respostas, foi apontado mais do que um factor de motivação para a 

procura dos alunos pelo ensino do português. Não obstante, encontrou-se uma tendência 

forte para uma distribuição das respostas de acordo com o país em que a língua é 

ensinada. Assim, nos PALOP e em Timor, verificou-se uma maior quantidade de 

respostas relacionadas com oportunidades profissionais, enquanto respostas de índole 

afectiva (relacionadas com conhecimentos em Portugal) e de lazer (como vontade de 

viajar para Portugal) foram sobretudo encontradas nos países nórdicos. A luso-

descendência foi apontada como motivação nos países que, tradicionalmente, recebem 

emigrantes portugueses (como França, Suiça e Luxemburgo).  
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Estes dados são interessantes por três motivos: 

i. por um lado, as respostas apontam para alguma especialização nas motivações do 

público, o que pode sugerir que o ensino do português pode ser mais eficiente e 

atractivo se for orientado para os fins específicos dos diferentes públicos. 

ii. por outro lado, uma leitura atenta dos dados permite pensar que a promoção do 

ensino do português pode passar por uma cativação de novos públicos, promovendo-se 

os aspectos que são menos referidos nos vários países. Concretizando, em países como a 

França, em que as oportunidades profissionais são menos referidas, a promoção do 

português pode passar por uma sensibilização dos estudantes para oportunidades de 

mercado que o domínio do português oferece. 

iii. finalmente, parece-nos preocupante a baixa referência ao interesse pela cultura 

portuguesa como factor de motivação para o estudo da língua. Parece-nos que uma 

maior divulgação da cultura portuguesa poderia ser um factor de motivação para a 

aprendizagem do português. 

 

Figura 16 – Motivações do público alvo 

 

 

Um último apontamento sobre estes dados, mais especulativo, deriva da observação de 

que as oportunidades profissionais são bastante referidas. Parece-nos importante que 

estas respostas conduzam a um planeamento do ensino do português que tenha em conta 

as variedades europeia e brasileira, uma vez que será mais interessante para os 
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aprendentes uma aprendizagem que potencie inserção no mercado de trabalho dos 

vários países lusófonos. 

 

Dificuldades 

Quando questionados sobre as principais dificuldades dos alunos na aprendizagem da 

língua portuguesa, quase unanimemente (à excepção de três inquiridos) os docentes 

admitiram que as dificuldades são dependentes da língua materna. 

Por este motivo, listamos as dificuldades apontadas, agrupando-as primeiramente por 

línguas maternas dos aprendentes. Foram assim referidas explicitamente as seguintes 

dificuldades para cada uma das línguas listadas: 

 

Alemão: 

Interferência do espanhol 

Fonética 

Prosódia 

Dificuldade na pronúncia (por poucas possibilidades de prática) 

Contextos de uso do conjuntivo 

Diferença entre ser e estar 

Diferença entre pretérito perfeito e imperfeito 

Ordem de palavras 

Negação 

 

Espanhol:  

 Tempos verbais 

 Preposições 

 Fonética 

 Pouca possibilidade de prática da oralidade 
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 Influência de outras línguas românicas 

 

Finlandês: 

 Influência do espanhol 

 

Francês: 

 Fonética 

 Sons nasais 

 Vocalismo átono 

 Conjugação verbal 

 Futuro do conjuntivo 

 Distinção entre perfeito e imperfeito 

 Distinção entre ser e estar 

 Preposições 

 Formas de tratamento 

 Influência do espanhol 

 

Húngaro: 

Distinção entre infinitivo e conjuntivo 

Distinção entre perfeito e imperfeito 

Diferença entre ser e estar, entre saber, poder e conseguir  

Preposições 

Género das palavras. 

 

Inglês:  

 Concordância 
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 Género 

 Tempos compostos e formas participiais 

 Diferença entre ser e estar 

 Pronomes clíticos 

 

Italiano: 

 Influência do espanhol 

 Vogais nasais 

 Contextos de uso do conjuntivo 

 Infinitivo flexionado 

 Entoação 

 

Mandarim: 

 Flexão verbal e nominal 

 Sintaxe 

 

Macua: 

 Contextos de uso do conjuntivo 

 Preposições 

 Regências verbais 

 

Polaco: 

 Vogais médias 

 Determinantes definidos e indefinidos 

 Contextos de conjuntivo 

 Diferença entre ser e estar 
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 Ordem de palavras 

 

Tailandês: 

 Léxico 

 Sintaxe 

 

A análise às respostas dadas sobre as dificuldades dos alunos revelou diferentes 

aspectos que merecem comentário particular. 

i. Houve vários inquiridos que não deram resposta a esta pergunta; 

ii. As respostas dadas para uma mesma língua foram relativamente sistemáticas, mas 

não completamente coerentes; 

iii. Algumas propriedades do português foram mencionadas para a generalidade das 

línguas. 

Os dois primeiros aspectos parecem indicar que, na generalidade dos casos, não há uma 

consciência clara dos factores que constituem principal fonte de dificuldade. Não 

obstante, é possível perceber que as seguintes propriedades do português são difíceis 

para a generalidade das línguas: a) a fonética; b) os contextos de uso do conjuntivo; c) a 

diferença entre ser e estar. O facto de haver dificuldades específicas para diferentes 

línguas, por outro lado, mostra que é produtivo criar materiais específicos para 

determinadas áreas da gramática em função da língua materna dos aprendentes. 

Finalmente, foi generalizada a referência à influência do espanhol sobre o português, 

por serem muito frequentes os casos em que os alunos escolhem o português depois de 

terem iniciado o estudo do espanhol. Este facto aponta para a necessidade de se 

pensarem estratégias de articulação entre o ensino das duas línguas, sempre que 

relevante, ou para a criação de materiais que tenham em conta a comparação explícita 

entre línguas semelhantes. 
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9. CONCLUSÕES 

Esta investigação pretende ser um contributo para a compreensão da forma como 

Portugal desenvolve políticas concretas de difusão e implantação internacional da língua 

portuguesa, nomeadamente no contexto universitário, mas também para o conhecimento 

de um segmento específico dos agentes dessa política: os leitores de língua e cultura 

portuguesa no estrangeiro. Neste âmbito, o nosso principal objectivo é analisar os 

percursos profissionais dos leitores enquanto intervenientes no plano da mediação 

cultural e ainda as formas institucionais e os meios pedagógicos de que dispõem para 

ensinar e difundir a língua e cultura portuguesas.  

A equipa de investigação, constituída por Sociólogos e Linguistas, debruçou-se sobre 

este tema, consciente de que, apesar de terem já sido realizados trabalhos sobre a 

internacionalização da língua portuguesa e sobre os leitorados de língua e cultura 

portuguesa no mundo23, não existem nem uma recolha de informação sistemática acerca 

deste universo, nem uma reflexão documentada sobre as suas características e modos de 

funcionamento.  

A investigação permitiu recolher material documental relativo às diversas temáticas que 

se conjugam neste projecto, entrevistas e questionários biográficos extensos e materiais 

de ensino de português como língua estrangeira. Com este relatório apresentam-se os 

resultados de uma investigação, que sendo exploratória, sistematiza informação acerca 

de um universo do qual pouco se conhece e cujas ramificações se encontram dispersas 

pelo mundo. Abre caminho a um conhecimento mais completo das políticas e das 

práticas de internacionalização do ensino da língua portuguesa. 

 

Tal preocupação é tanto mais actual quanto o aumento, agora imparável, do número de 

falantes de inglês como língua segunda – incentivado não só pelos Estados dos países 

anglófonos, como pelos próprios Estados de países não anglófonos que ao mesmo 

tempo que tentam defender as suas línguas nacionais, procuram tornar as suas 

economias mais competitivas internacionalmente impondo a aprendizagem do inglês às 

suas populações cada vez mais cedo – coloca desafios particularmente complexos às 

                                                 
 
23 Aos quais se faz referência na recolha bibliográfica. 
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restantes línguas. Sobretudo àquelas que já tendo conhecido alguma difusão 

internacional se vêem agora relegadas para segundo ou terceiro plano, como é o caso do 

francês, mas também às que, tendo um número considerável de falantes em todo o 

mundo têm um estatuto subalterno no contexto internacional, como é o caso do 

português. O português, com cerca de 177 milhões de falantes (segundo o site 

Ethnologue), dispersos pela Europa, América do Sul, África e Ásia, é a sexta língua 

mais falada no mundo, a seguir ao mandarim, ao inglês, ao espanhol, ao árabe e ao 

hindi. Não se encontra, no entanto, entre as línguas mais faladas na União Europeia 

(como língua materna e estrangeira), que são o Inglês, o Alemão, o Francês, o Italiano, 

o Espanhol, o Polaco e o Russo (Comissão Europeia, Fevereiro 2006). 

De acordo com o que se pode ler na Constituição da República Portuguesa (sétima 

revisão constitucional – 2005) e no Programa do XVII Governo Constitucional (2005-

2009), as orientações gerais para as políticas de divulgação internacional da língua e 

cultura portuguesas são: assegurar o ensino, o uso e a valorização da língua portuguesa 

no mundo em colaboração com os outros países lusófonos, reforçar a utilização do 

português como língua de comunicação internacional, garantir o ensino da língua 

portuguesa aos luso-descendentes e incrementar a promoção da literatura, das artes e da 

ciência produzidas em Portugal. A presença de professores de língua e cultura 

portuguesas em universidades estrangeiras (leitorados) é um instrumento de 

concretização da política cultural externa que, tendo sido implementado na distante 

década de 20 do passado século, é ainda hoje entendido como contribuindo para a 

realização dos objectivos actuais. 

Centrados inicialmente no espaço europeu, os leitorados conheceram uma expansão 

numérica e geográfica considerável, graças ao desenvolvimento de relações 

diplomáticas com países de outras áreas geográficas e políticas na sequência da 

instauração do regime democrático em Portugal. Por volta de 1987 iniciou-se a criação 

de leitorados nos países africanos de língua oficial portuguesa e continuou-se a expandir 

o apoio ao ensino da língua e cultura portuguesas por todo o mundo. Mas a tendência 

para recentrar a localização dos leitorados de português no mundo, relevante a partir de 

1975, não alterou significativamente a anterior, pois a presença de leitorados de língua 

portuguesa continua mais forte na Europa. Esta distribuição geográfica é indicadora de 
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uma política de língua e cultura tradicionalmente virada para a Europa, visando a 

afirmação da língua no contexto onde ela é minoritária. 

O Instituto Camões, criado em 1992, é actualmente a instituição responsável pela gestão 

dos leitorados, assim como pela internacionalização da língua e cultura portuguesas. A 

sua transferência da tutela do Ministério da Educação para a do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, em 1994, constituiu a consagração da acção cultural e de divulgação da 

língua como parte integrante da política externa do Estado. A recente integração (2007) 

dos serviços de ensino do português no estrangeiro nos níveis básico e secundário nesta 

instituição tornam-na a única responsável pela internacionalização do ensino da língua 

portuguesa. 

A internacionalização do ensino da língua em contexto universitário realiza-se em duas 

vertentes, por um lado o ensino do português em países onde é língua estrangeira e por 

outro o ensino do português nos países onde é língua oficial – como Cabo Verde, 

Angola ou Timor Leste, enquanto tentativa de ali garantir a sua presença.  

No que diz respeito à internacionalização da cultura, os leitorados e os Centros de 

Língua têm vindo a assumir também funções de divulgação da cultura, para além da 

língua. Os Centros Culturais, cuja criação se iniciou em 1993, são outro tipo de 

instrumentos de divulgação cultural. Sendo bem mais dispendiosos do que os Centros 

de Língua, existem apenas 20 em todo o mundo, a sua maior vantagem é potenciarem a 

divulgação da língua e da cultura fora do espaço académico, o que neste momento é 

decisivo no contexto internacional. A ligação histórica da divulgação da língua e da 

cultura ao mundo académico e à investigação científica, mas também à política 

internacional, são características distintivas do modelo português. A manutenção destas 

características ao longo das décadas tem constituído uma mais-valia para a divulgação 

da língua e cultura portuguesas nestes meios, mas tem sido um factor de retracção 

relativamente a uma abertura a públicos mais alargados. 

As opiniões de leitores, decisores políticos e académicos, recolhidas ao longo desta 

investigação, tornam claro que só uma maior coordenação de esforços, quer entre os 

vários ministérios e organismos de Estado em Portugal, quer entre os oito países de 

Língua Oficial Portuguesa, quer entre parceiros estatais e não estatais com interesses 

nesta área, permitirá sustentar uma sólida política de divulgação internacional da língua 
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portuguesa e das várias culturas nacionais e regionais a ela associadas. Se o Estado deve 

ter a primazia no que diz respeito à implementação de políticas culturais, não são, 

todavia, de ignorar as mais valias que a concertação de interesses com o sector privado 

pode trazer. 

No panorama das políticas externas de língua e cultura dos países da União Europeia, 

podemos dizer que o caso português ganha especificidade pelo principal sector em que 

investe: o universitário. De entre os casos analisados – Alemanha, Itália, França, 

Espanha e Reino Unido – aquele que mais se aproxima do modelo português é o 

italiano, pois, para além dos Centros Culturais Italianos, conta igualmente com uma 

rede de leitorados no ensino universitário. Os modelos dos outros países, em que os 

apoios não se concretizam através da presença de professores comissionados pelo 

Estado nas universidades e que têm uma componente de auto-financiamento através dos 

cursos de línguas pagos pelos alunos, podem constituir exemplos para a introdução de 

mudanças no modelo português, permitindo uma maior eficácia com menos recursos.  

Não propomos aqui a total reconversão do modelo português de internacionalização da 

língua e da cultura, pois este parece-nos possuir excelentes potencialidades, 

historicamente comprovadas, de difusão da língua e das culturas a ela associadas, de 

promover o seu ensino no estrangeiro, quer a nível básico e superior, e ainda de lhe 

conferir legitimidade enquanto língua de cultura, de ciência e de trabalho. Não 

podemos, no entanto, ignorar a existência dessas outras formas de atingir estas mesmas 

finalidades, já implementadas por outros Estados. Assim e tendo em conta a pesquisa 

efectuada avançamos com a sugestão de melhor reflectir a articulação entre a presença 

de leitores em universidades estrangeiras e o investimento em mais recursos humanos 

no ensino da língua e das culturas no exterior do espaço académico, aproveitando num 

primeiro momento as infra-estruturas já existentes, ou seja os 20 Centros Culturais 

Portugueses. Na prática consideramos que seria uma mais-valia para a concretização 

dos actuais objectivos de divulgação e defesa deste património imaterial24, utilizar os 

Centros Culturais para a organização de cursos de língua e/ou cultura cujos custos se 

auto-financiariam através da instituição de propinas para a sua frequência. A 

                                                 
 
24 Segundo o texto da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, 
(www.unesco.pt/pdfs/cultura/docs/conv_pati.doc) 
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implementação desta prática iria assim ao encontro das estratégias adoptadas por outros 

países e das necessidades correntes de populações que desenvolvem negócios com 

países de língua oficial portuguesa. Esta medida permitiria igualmente criar fundos para 

outro tipo de acção cultural. 

O modelo utilizado por Portugal na gestão da divulgação da língua e cultura na região 

do Sudoeste Asiático parece-nos igualmente bastante interessante, pois para além de 

combinar investimento público e investimento privado e de ali se realizarem cursos 

pagos, destinados ao público não-académico, tem no Instituto Português do Oriente uma 

estrutura intermédia de gestão da acção naquela área geográfica, o que permite um 

maior conhecimento e proximidade com o contexto social e cultural específico da 

região. Seria no entanto necessária uma avaliação aprofundada para aferir a eficácia 

deste modelo. 

Neste trabalho de investigação, procurou-se caracterizar as trajectórias pessoais e 

profissionais quer da população de leitores que esteve em funções no passado quer da 

que se encontra em funções actualmente, ou seja durante o período de execução deste 

projecto (de 2004 a 2007). Para cumprir este objectivo realizaram-se entrevistas aos 

antigos leitores e questionários por e-mail aos actuais. Na análise a estes materiais 

recorreu-se a variadas dimensões entre as quais a formação, as motivações, as 

experiências profissionais acumuladas e as representações acerca da função de leitor. 

Sendo na sua maioria composta por indivíduos licenciados na área das línguas, esta 

população revela uma tendência acentuada para investir na formação académica 

avançada. Raros são os entrevistados que não continuaram a formação para além da 

licenciatura antes, durante ou após a sua missão, ou missões de leitorado, sendo as duas 

últimas situações mais frequentes. O que pode indicar que esta experiência tem algum 

peso na decisão de continuar a formação académica. 

No que diz respeito às motivações para ser leitor, a que se revelou mais forte, 

combinando os antigos leitores com os actuais, é o desejo de viver num país estrangeiro, 

de conhecer novas pessoas e uma nova cultura, ter uma nova vida quer pessoal, quer 

profissional. 

Se uma formação superior orientada para o ensino da língua tem constituído o primeiro 

passo da construção de uma trajectória profissional, os postos de trabalho efectivamente 
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ocupados e as experiências profissionais acumuladas são os seus elementos-chave. A 

diversidade encontrada nas actividades profissionais já desenvolvidas aquando da 

experiência de leitor ou mesmo as que lhe são posteriores é menor do que esperado, 

sendo o ensino de línguas, nos níveis básico, secundário, e menos frequentemente 

superior, indiscutivelmente a actividade mais exercida. A investigação e experiência em 

organização de eventos culturais, frequentemente em acumulação com o ensino, são 

outras das actividades referidas. 

Se sintetizarmos as representações que transparecem no discurso dos nossos 

entrevistados, sobre o sentido que atribuem às funções do leitor, percebemos que estas 

se dividem em três categorias distintas, ligadas a três tipos de práticas profissionais. A 

primeira categoria está ligada às práticas de sociabilidade do leitor no exercício das suas 

funções. Nesta categoria incluímos a visão em que se afirma que a acção do leitor não 

se deve limitar ao espaço universitário: esta categoria de representações alia o ensino e 

divulgação, quer da língua quer da cultura, às próprias relações pessoais do leitor, à 

empatia que cria com os alunos, à colaboração com entidades fora do mundo académico 

e à convivência quotidiana com as populações autóctones. A segunda categoria está 

associada a práticas de representação, neste caso os leitores caracterizam-se como 

embaixadores, representantes de Portugal e da cultura portuguesa, missionários, elos de 

ligação entre culturas ou defensores da língua e da cultura. A terceira categoria decorre 

de representações que associam as características pessoais do leitor ao exercício das 

suas funções, dando a entender que o leitor deve ter “vocação” e não apenas 

competência. A apetência para o cosmopolitismo, o interesse pela cultura em geral e 

pelas actividades culturais em particular, e o orgulho na língua portuguesa são 

elementos valorizados. 

Nos questionários tentámos igualmente percepcionar o que os nossos interlocutores 

consideram ser a função do leitor em universidades estrangeiras. Grande parte das 

respostas podem ser agrupadas nas seguintes categorias: dinamizador cultural, agente de 

divulgação da língua e cultura portuguesas, embaixador cultural e ainda representante 

de Portugal, da sua língua, da sua cultura e dos seus interesses. 

Ora, as transformações recentes sofridas pelo modelo português de internacionalização 

da língua e da cultura em contexto universitário, ao longo das suas quase nove décadas 

de existência, manifestam-se na variedade de trajectórias, situações laborais e funções 
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que podemos encontrar quer numa análise sincrónica, quer numa análise diacrónica dos 

percursos dos leitores. Recorrendo às entrevistas e inquéritos realizados, identificámos 

três momentos históricos diferenciados no que diz respeito ao tipo de professores 

recrutados, que se traduzem em composições diferenciadas desta população. Num 

primeiro momento, na década de 70, identificamos uma tendência para a contratação de 

jovens licenciados em línguas sem vínculo ao Estado, sendo que o grande atractivo era a 

ligação desta vertente específica da política externa portuguesa ao mundo académico. 

No segundo momento, até meados dos anos 90, a política de recrutamento de leitores 

privilegiou a requisição de professores experientes dos quadros das escolas e 

universidades. Num terceiro momento, o actual, e apesar de existirem ainda leitores 

requisitados, a tendência é semelhante à do primeiro momento identificado, o que leva a 

que após a experiência de leitorado os indivíduos tenham que desenvolver estratégias 

adaptativas de reconversão profissional. A tendência actual corresponde a uma aposta 

da direcção do Instituto Camões em candidatos que se mostrem disponíveis para lidar 

com funções e responsabilidades diversificadas – além da docência de línguas – e com 

capacidade de adaptação a variados contextos. 

Para além de possuírem vínculos laborais diferenciados, os professores inquiridos 

distinguem-se ainda pela sua designação profissional: leitores; formadores – que se 

dedicam essencialmente à formação de professores de língua portuguesa nos PALOP; 

docentes – geralmente contratados localmente pelas universidades no âmbito dos 

protocolos com o Instituto Camões; e por fim alguns Bolseiros Fernão Mendes Pinto 

que assumem funções docentes.  

Pode ler-se neste relatório que as funções dos leitores, e dos outros professores ligados à 

Rede de Docência do Instituto Camões, não se limitam ao ensino da língua portuguesa 

em instituições universitárias; estes efectuam igualmente trabalho na área da divulgação 

cultural dentro e fora do universo académico: nas aulas que leccionam na universidade, 

nos Centros de Língua, nos Centros Culturais, nas embaixadas, nas rádios, nas 

associações, etc. Assim, a mediação cultural é uma função que se instala nos interstícios 

das suas vidas profissionais e pessoais, tanto no seu papel de professores, como no seu 

papel de agentes culturais, mas também no seio das relações de sociabilidade que criam 

ao longo das suas trajectórias, com alunos, com colegas, com amigos. É no exercício 

desta função que muitos leitores se sentem profissional e pessoalmente valorizados. 
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Não existindo uma carreira de leitor e sendo a duração de cada missão limitada, a 

presença portuguesa em instituições universitárias estrangeiras é caracterizada por uma 

contínua substituição e deslocação dos recursos humanos. Como tal, a itinerância 

assume particular relevância nas trajectórias dos leitores. E aqui falamos de itinerância 

em duas dimensões: “geográfica” e “laboral”. As percepções dos próprios leitores 

relativamente a esta dupla itinerância são ambíguas, na medida em que tanto a 

valorizam como a depreciam. Assumindo que a itinerância geográfica se pode traduzir 

em instabilidade afectiva e económica, um grande número de leitores indica-a porém 

como uma das principais motivações para o investimento na experiência de leitorado, 

pois as deslocações permitem conhecer países, pessoas, modos de vida e formas de 

trabalhar diferentes, contribuindo, no fundo, para uma maior realização pessoal. 

No que respeita à itinerância laboral, se por um lado consideram negativa a insegurança 

que dela decorre – em alguns casos pode mesmo tratar-se de precariedade laboral – por 

outro apreçam a realização de actividades diferentes das habituais, diversificadas e que 

exigem um elevado grau de criatividade e iniciativa; valorizam ainda o capital social e 

simbólico (o prestígio de leccionar numa universidade estrangeira) que essas actividades 

permitem adquirir e que constitui muitas vezes um factor decisivo para uma reconversão 

profissional em sentido ascendente. 

A adopção de um estilo de vida caracterizado pela itinerância assim como a aceitação e 

valorização de um papel cumulativo de docentes e mediadores culturais – com as 

especificidades descritas neste relatório – revelam, em grande parte dos leitores 

contactados, uma apetência para o viver cosmopolita. Essa apetência, que já trazem de 

vivências anteriores ou que constroem em contacto com novos contextos sociais, 

culturais e profissionais, é um instrumento que lhes permite absorver conhecimento 

sobre as coisas, as pessoas, os lugares e os costumes, enriquecendo-os pessoal e 

profissionalmente e trazendo ao seu país de origem dividendos inestimáveis.  

Através dos relatos biográficos da população de antigos leitores conseguimos 

reconstituir trajectórias que englobam o antes, o durante e o depois, da missão de 

leitorado. Conjugando a intensidade dos investimentos pessoais nos dois tipos de 

itinerância acima identificados (geográfico e laboral), chegámos a três trajectórias-tipo. 

Para ilustrar a primeira, de saída, recorremos ao exemplo dos professores que, após uma 

ou mais experiências de leitorado, continuam as suas carreiras no estrangeiro, por vezes 
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na universidade onde foram leitores. Um outro tipo de trajectória identificada é a de 

transição, quando após uma ou mais experiências de leitorado, o professor regressa a 

Portugal e se reconverte profissionalmente, sendo comum a passagem do ensino básico 

ou secundário para o superior, proporcionada pelos contactos e experiência adquiridos 

durante o leitorado. Por fim, defrontámo-nos com trajectórias de digressão, 

caracterizadas pelo regresso dos professores aos seus postos de origem, fazendo recurso, 

ou não, das mais-valias adquiridas com a sua experiência de leitores no estrangeiro. 

Em relação aos actuais leitores, podemos dizer que são, cada vez mais, agentes 

multifuncionais da política externa de língua e cultura (quer por iniciativa própria, quer 

por orientação institucional). Esta tendência está ligada à transformação na concepção 

do papel e da inserção institucional do leitor. A configuração actual do recrutamento de 

leitores – contratação preferencial de trabalhadores sem vínculo ao Estado - apesar de 

não ser completamente nova, pode tornar-se problemática tendo em conta a situação 

actual do mercado de trabalho. Os testemunhos recolhidos permitem-nos assumir que 

em épocas em que a taxa de desemprego das populações licenciadas era inexistente, a 

experiência de leitorado era uma mais-valia na obtenção de postos de trabalho 

interessantes e prestigiantes para os leitores sem vínculo ao Estado, ao passo que na 

conjuntura actual uma reinserção favorável no mercado de trabalho após a missão de 

leitorado se torna mais difícil.  

A função de leitor tende para uma cada vez maior especialização, pois as exigências 

relativas à detenção de credenciais que atestam o conhecimento teórico e técnico 

específico ligado ao ensino da língua portuguesa como língua estrangeira e às áreas da 

produção cultural têm vindo a aumentar.  

O conhecimento que adquirimos acerca deste grupo profissional leva-nos, contudo, a 

tecer algumas considerações acerca das condições em que exercem as suas funções. 

Referimo-nos, em primeiro lugar, à rede de docência que integram, e questionamo-nos 

sobre se existe de facto um funcionamento em rede dos leitorados e dos centros de 

língua. Incentivar o interconhecimento e o trabalho conjunto entre leitores e organizar 

encontros, por áreas regionais por exemplo, em que estes pudessem trocar experiências 

e comparar estratégias de acção, poderia contribuir activamente para melhorar o 

funcionamento reticular da política externa portuguesa de língua e cultura, assim como 

diminuir o grau de isolamento dos professores. 
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No que diz respeito às condições materiais de trabalho, se faz sentido que o tipo de 

trabalho atribuído a cada leitor tenha especificidades consoante o contexto no qual 

exerce as suas funções, é todavia necessária uma clarificação e homogeneização quer 

dos salários e regalias quer do volume de trabalho atribuídos a cada um, evitando 

discrepâncias injustas. O estatuto do leitor poderia constituir-se num excelente 

instrumento para concretizar esta homogeneização.  

Consideramos ainda que deve estar prevista a possibilidade de os leitores realizarem 

formação académica e profissional durante a missão, de modo a facilitar a sua 

reinserção no mercado de trabalho. No entanto, face ao volume de trabalho e às 

constantes deslocações exigidas a muitos dos leitores, será necessário prever no seu 

plano de actividades a actualização científico-cultural. 

Relativamente aos públicos-alvo para o ensino do português, verifica-se que estes são 

diferenciados de acordo com os países: os luso-descendentes e os estudantes de 

espanhol constituem os dois grupos mais significativos em todos os países excepto nos 

de língua oficial portuguesa, onde predominam os funcionários de Estado e futuros 

professores. Estes grupos têm obviamente diferentes motivações, bem como 

dificuldades linguísticas e culturais próprias. Não obstante a dificuldade que 

encontrámos em coligir e uniformizar os dados relativos a esta população, podemos 

afirmar – face aos elementos recolhidos – que a identificação e o conhecimento 

aprofundado dos actuais públicos-alvo, assim como das suas motivações e 

características específicas é uma pista fundamental a desenvolver para repensar 

estratégias para a promoção do ensino do português, quer através do recrutamento de 

novos públicos, quer através da criação e adopção de metodologias e materiais de 

ensino adaptados às particularidades dos diferentes grupos.  

Da análise dos materiais de ensino actualmente existentes no mercado, bem como da 

avaliação feita pelos próprios leitores, salientam-se alguns aspectos problemáticos 

como, por exemplo, a qualidade dos textos e das actividades propostas, assim como 

algumas carências ao nível do tratamento de propriedades linguísticas do português. Ao 

longo deste relatório, deixamos algumas recomendações que poderão contribuir para um 

enriquecimento dos manuais e outros materiais de apoio ao ensino do português, quer a 

nível de textos e outras actividades, quer a nível de conteúdos gramaticais e lexicais.  
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Por outro lado, é essencial a construção de materiais diferenciados em função das 

línguas maternas dos aprendentes, e também de materiais adaptados a domínios 

específicos. Estes aspectos afiguram-se-nos determinantes para uma melhoria das 

práticas no ensino do português como língua estrangeira. 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2007 
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LUSITANO (16 Janeiro 1999), “Dar a conhecer o Portugal moderno: assinado 

protocolo da investigação cientifica na área da língua e cultura portuguesas no 

estrangeiro”; 

LUSITANO (06 Março 1999), “Português já tem certificação transnacional”; 

LUSITANO (06 Março 1999) “Roteiro de materiais didácticos para língua portuguesa 

editado”; 
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LUSITANO (10 Abril 1999), “Instituto Camões e Comissão Luso-Americana assinam 

protocolo”; 

LUSITANO (20 Novembro 1999), “Depois da língua, as artes plásticas, a música e o 

multimédia”; 

LUSITANO (22 Janeiro 2000), “Um palacete dedicado à cultura portuguesa”; 

LUSITANO (22 Julho 2000), “Cooperação entre IC e a Universidade Nova de Lisboa: 

“Ensinar o Português Língua Estrangeira””; 

LUSITANO (02 Dezembro 2000), “Ensino do Português sem exame: diagnóstico negro 

compromete governo”; 

LUSITANO (09 Dezembro 2000), “Vice-presidente do IC conhece “sensibilidade 

cultural” das comunicações”; 

LUSITANO (03 Fevereiro 2001), “Continuar aposta no Português”; 

LUSITANO (09 Março 2002), “Abriu primeiro CLP na África do Sul”; 

LUSITANO (6 Setembro 2003), “Programa Lusitânia. Difundir Portugal no mundo”; 

LUSITANO (13 Setembro 2003), “Menor encargo com bolseiros pode justificar 

redução. Leitores do IC em “perigo”; 

LUSO AMERICANO (18 Janeiro 2001), “Frequência de Estudos Portugueses 

aumentou 30% no segundo período”; 

LUSOFONIA (Julho 1998) “Instituto Camões: Expo 98, Internet, Revista Camões, 

Pontes Lusófonas, acordos culturais e científicos, novas instalações – conquistas da 

identidade para divulgar e promover a Língua Portuguesa”; 

LUSOFONIA (Junho 2001), “A língua que falamos”; 

MAGAZINE ARTES (Fevereiro 2004), “Portugal e a Cultura: que futuro? “Aqui há 

talento! Dizem-se os vedores. Seja para alívio das nossas dores!””, nº 26: 23-27; 

MAGAZINE ARTES (Março 2004) “Como se defende a Língua Portuguesa”, nº 27: 

25-30; 
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MAGAZINE ARTES (Abril 2004) “Como se defende a Língua Portuguesa (II)”, nº 

28: 25-31; 

MAGAZINE ARTES (Abril 2005), “Atenção aos cortes orçamentais!” (entrevista a 

Simonetta Luz Afonso): 29-31; 

MAGAZINE ARTES (Julho/Agosto 2005), “Europa da cultura, Europa das 

intenções”, nº 3: 20-24; 

MARTINHO, Fernando J.B. (31 Agosto-13 de Setembro 2005), “Memória e não só”, 

Jornal de Letras nº 911, Suplemento do Instituto Camões número90; 

MARTINS, Guilherme D’Oliveira (9-22 de Maio 2007), “Língua e Cultura como 

Valores”, Jornal de Letras: 38; 

MOÇAMBIQUE (Agosto 1998),“Mais qualidade para o ensino do português”; 

MOÇAMBIQUE (Setembro 1999), “O académico açoriano”; 

MOÇAMBIQUE (Junho 2003), “Instituto Camões reorienta estratégias de actuação”; 

MORIN, Hervé (26 Août 2005), “ La mondialisation menace la planète Babel “, Le 

Monde; 

MUNDO PORTUGUÊS (20 Abril 2001), “Interesse pela Cultura Portuguesa 

aumentou em todo o mundo”; 

MUNDO PORTUGUÊS (20 Julho 2001), “Portugal e Brasil unem esforços para 

difundir a Língua Portuguesa”; 

MUNDO PORTUGUÊS (04 Abril 2003), “IC e COLP cooperam para promover 

Língua Portuguesa”; 

MUNDO PORTUGUÊS (17 Outubro 2003), “Estados Unidos. Mais de 100 alunos 

inscritos em Estudos Portugueses em Newark”; 

MUNDO PORTUGUÊS (08 de Maio 2007), “Ensino do português no estrangeiro 

tutelado pelo Instituto Camões”; 

NEGÓCIOS (Junho 1999), “Instituto Camões alarga cooperação em Angola”; 
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NEGÓCIOS (Julho 2003), “Instituto Camões reforça cooperação com Angola”; 

NOTÍCIAS LUSÓFONAS (8 Fevereiro 2007), “Comunidades I. Congresso 

Internacional de Estudantes Lusitanistas na Alemanha”: 

http://www.noticiaslusofonas.com; 

NOTÍCIAS LUSÓFONAS (09 Fevereiro 2007), “Comunidade vai ter representante 

em Timor-Leste para acompanhar eleições”: http://www.noticiaslusofonas.com; 

NOTÍCIAS (24 Novembro 2001), “Língua Portuguesa debate-se no IC”; 

NOVA ECONOMIA (Abril 1999), “Cultura e Língua”; 

NOVA ECONOMIA (2001), “Língua – Cultura e Economia”, nº 17; 

O JORNAL (10 Dezembro 1976), “Falar português a várias vozes (ou Portugal e o 

Brasil entre o passado e o futuro)”; 

O JORNAL (29 Julho 1977), “Leitores de Português à procura de estatuto”; 

O JORNAL (12 Agosto 1977), “Leitores de português à procura de estatuto”; 

O PRIMEIRO DE JANEIRO (22 Janeiro 2007), “Manifesto para uma lusofonia 

universal”: http://www.oprimeirodejaneiro.pt; 

O PRIMEIRO DE JANEIRO (31 Janeiro 2007), “Cabo Verde: Governo incentiva 

Instituto da Língua Portuguesa”: http://www.oprimeirodejaneiro.pt; 

O PRIMEIRO DE JANEIRO (31 Janeiro 2007), “Cabo Verde: Governo incentiva 

Instituto da Língua Portuguesa”: http://www.oprimeirodejaneiro.pt; 

O SÉCULO (04 Março 2002), “Camões em Joanesburgo”; 

OBSERVATÓRIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS (01 Janeiro 2000), OBS 7; 

OBSERVATÓRIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS (01 Julho 2000), OBS 8; 

OBSERVATÓRIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS (01 Novembro 2002), OBS 

11; 
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PANAPRESS (01 Fevereiro 2007), “Angola aposta em maior valorização do português 

na União Africana”: http://www.panapress.com; 

PARIJS, Philippe Van (17 Fev. 2004), “Choisir l’anglais, c’est choisir l’exclusion 

minimale“, Propos recueillis par Thomas Fernczi et Arnaud Leparmentier, Le 

Monde, 6: http://www.uclouvain.be/8609.html 

PONTO FINAL MACAU (30 Janeiro 2007), “Interesse pelo português desperta no 

Oriente”: http://www.pontofinalmacau.com; 

PORTUGAL DIÁRIO ONLINE (16 Novembro 2005), “Sampaio apela à UNESCO 

para defender língua portuguesa”: http://www.portugaldiario.iol.pt; 

PORTUGAL DIÁRIO ONLINE (17 Novembro 2005), “ONU: Petição para tornar 

português língua oficial”: http://www.portugaldiario.iol.pt; 

PORTUGAL DIGITAL (06 Fevereiro 2007), “Lisboa recebe Congresso Internacional 

de Lusofonia. As pequenas e médias empresas, o turismo, a lusofonia como 

integração económica e o desenvolvimento sustentável estarão em foco nos debates 

de dia 9”: www.portugaldigital.com.br; 

PÚBLICO (30 Março 1998), “O Instituto Camões deve ter um programa próprio”; 

PÚBLICO (03 Março 1999), “Assinado protocolo para certificar Português como 

língua estrangeira”; 

PÚBLICO (18 Maio 1999), “Em Português no Mundo: novo centro cultural ontem 

inaugurado no Luxemburgo”; 

PÚBLICO (08 Novembro 1999), “Instituto Camões prepara estatuto dos funcionários”; 

PÚBLICO (19 Janeiro 2000), “Apostas do Instituto Camões para 2000: de Dili ao 

Descobrimento do Brasil passam por Eça de Queirós”; 

PÚBLICO (29 Fevereiro 2000), “Instituto Camões abre Centro Cultural em Díli”; 

PÚBLICO (06 Março 2000), “Novo Centro Cultural em Bucareste”; 
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PÚBLICO (10 Junho 2000), “Aposta na formação de professores: Instituto Camões 

inaugura Centro de Língua Portuguesa”; 

PÚBLICO (28 Outubro 2000), “Instituto Camões na Internet”; 

PÚBLICO (05 Fevereiro 2001), “Instituto Camões vai abrir 14 centros de língua em 

2001”; 

PÚBLICO (07 Maio 2002), “Instituto Camões quer crescimento económico através da 

cultura”; 

PÚBLICO (23 Maio 2002) “Timor fala Português: Instituto acompanha os timorenses 

na formação linguística e cultural”; 

PÚBLICO (31 Julho 2002) “Sindicato exige criação do estatuto de leitor de 

Português”; 

PÚBLICO (24 Março 2003), “Falar português a oito”; 

PÚBLICO (04 Maio 2004), “Simonetta Luz Afonso é a nova presidente do Instituto 

Camões”; 

PÚBLICO (06 Dezembro 2004), “Português em debate na Gulbenkian”: 38; 

PÚBLICO (06 Dezembro 2004), “O futuro da Língua”; 

PÚBLICO (07 Dezembro 2004), “Futuro do Português no mundo depende do Brasil” : 

42; 

PÚBLICO (08 Dezembro 2004), “Sampaio faz metáforas políticas no encerramento”: 

38; 

PÚBLICO (08 Dezembro 2004), “Uso do Português em Moçambique cresceu 30 por 

cento desde 1975”: 38; 

PÚBLICO (11 Dezembro 2004), “Língua e património”: 7; 

PÚBLICO (26 Dezembro 2004), “Português-Língua abastardada.com”: 12; 

PÚBLICO (30 Dezembro 2004), “Língua Portuguesa: à procura do futuro”: 13; 
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PÚBLICO (18 Abril 2005), “Toda a gente aprende uma língua por uma interesse, nem 

que seja a paixão” (entrevista com Simonetta Luz Afonso): 34-35; 

PÚBLICO (17 Maio 2005), “Seria um erro orientar a política externa em função de um 

negócio hoje ou amanhã” (entrevista com João Gomes Cravinho): 16-18; 

PÚBLICO (2 Junho 2005), “Prémio Príncipe das Astúrias para institutos culturais 

europeus, incluindo o Camões”: 40; 

PÚBLICO (21 Maio 2006), “Timor vive a sua primeira guerra ritual pós-colonial”; 

PÚBLICO ONLINE (25 Janeiro 2007), “Por falta de fundos Universidade de 

Cambridge encerra licenciatura em Português”: www.publico.clix.pt/; 

REIS, Carlos (Setembro 2004),”A Língua Portuguesa depois do Império”, Jornal de 

Letras: 1-14; 

REVISTA INTERNACIONAL DE LÍNGUA PORTUGUESA, Maria Helena Mira 

Mateus (dir.), n.º 1, Julho 1989, Associação das Universidades de Língua 

Portuguesa; 

RODRIGUES, Ernesto (18-28 de Março de 2006), “Sobre o Danúbio”, Jornal de 

Letras n.º 925, Suplemento do Instituto Camões número 97; 

RODRIGUES, Urbano Tavares (6-19 de Julho de 2005), “A minha amorosa relação 

com a língua portuguesa”, Jornal de Letras n.º 907, Suplemento do Instituto Camões 

número 88; 

SIMÕES, Manuel (10-23 de Maio de 2006), “ Sobre as Margens do Adriático”, Jornal 

de Letras n.º 929, Suplemento do Instituto Camões número 99; 

SOUSA, Américo Guerreiro de (18-31 de Janeiro de 2006), “Um Leitorado nos anos 

setenta”, Jornal de Letras n.º 921, Suplemento do Instituto Camões número 95; 

TERES e HAVERES (Março/Abril 1999), “A missão de divulgar as nossas língua e 

cultura”; 

THE CHRONICLE (Agosto 1999), “An Interview with Jorge Couto, the President of 

Instituto Camões”; 
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TSF ONLINE (19 Janeiro 2001) “Protocolo: Instituto Camões apoia língua portuguesa 

em Timor”; 

TSF ONLINE (01 Fevereiro 2001), “Língua Portuguesa, novas tecnologias e Timor-

Leste”; 

VASCONCELOS, José Carlos (17 Abril 2002), “A defesa da língua”, Jornal de 

Letras; 

VASCONCELOS, José Carlos (28 Abril 2004), “Um embaixador da CPLP”, Jornal de 

Letras; 

VASCONCELOS, José Carlos (15-28 Fevereiro 2006), “A língua, sempre”, Jornal de 

Letras: 3; 

VISÃO (9 Fevereiro 2006), “A cooperação portuguesa andou distraída” (Entrevista a 

João Gomes Cravinho); 

VISÃO (07 Março 2002), “A nossa magna língua”; 

 

10.2.3. Programas de televisão 

RTP1 : Prós e Contras: Debate sobre a Língua Portuguesa”, 6 de Dezembro de 2004 

Convidados: Maria do Carmo Seabra (Min. Edu.), Simonetta Luz Afonso (IC), Eduardo 

Prado Coelho, Marçal Grilo 

Precedido de Entrevista ao Presidente da República 

 

2: Lusofonia: Interesses Estratégicos, 10 de Setembro de 2004 - 18:30. 
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10.2.4. Programas de rádio 

TSF: Directo ao Assunto, um programa com Carlos Pinto Coelho, 20 Março de 2005: 

“Portugal no Mundo” 

Convidados: Hélder Macedo, Jorge Couto e Vasco Graça Moura 

 

10.2.5. Documentos não publicados 

Carta “Leitores de Português contestam o ICAP” (s/d), assinada por “um grupo de 

leitores” ; 

Carta “O ICAP, a Expansão da Cultura Portuguesa e os Leitores” (06-09-1977) 

Carta de alguns leitores, dirigida ao Presidente do ICAP, na altura José Augusto França 

(26/05/1977); 

Carta dirigida ao Presidente do Instituto de Cultura Portuguesa, o Prof. Dr. José 

Augusto França (26-05-1977); 

Decreto-Lei “Estatuto Geral dos Leitores de Português no Estrangeiro” datado de 1973 

e da responsabilidade do Instituto de Alta Cultura; 

Documento de um projecto de Decreto-Lei, datado de 2003, em papel timbrado do 

Instituto Camões; 

Estatuto Geral dos Leitores de Português no Estrangeiro [Policopiado: projecto de 

decreto-lei/Instituto de Alta Cultura, 1973; 

Instituto Camões, Documento Interno “Anúncio para Candidaturas a lugares de Leitor 

de Língua e Cultura Portuguesa em Universidades Estrangeiras da Ásia e de 

Professores no Centro de Língua Portuguesa do Instituto Português do Oriente 

2003/2004”; 

Instituto Camões, Documento Interno “Candidaturas a Formador de Língua Portuguesa 

em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e em Timor-Leste e a Leitor de 

Língua e Cultura Portuguesa em Universidades Estrangeiras, 2002/2003”; 
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Instituto Camões, Documento Interno “Programa do Curso de Formador de Língua 

Portuguesa e Leitor de Língua e Cultura Portuguesa, 2002-2003” 

“Leitores de Português contestam o ICAP” (carta ou comunicado, 1977); 

“O ICAP, a expansão da cultura portuguesa e os leitores” (06/09/1977); 

Projecto de Decreto-lei (estatuto do leitor) enviado por Maria de Lurdes Belchior ao 

ICAP (17/05/1977); 

Projecto de Estatuto de Leitor do Instituto Camões, apresentado por José Manuel da 

Costa Esteves, Leitor (1999); 

“Regulamento Interno dos Professores e Leitores (Versão Provisória)” com cabeçalho 

do Instituto Camões, s/d; 

Requerimento: “Instituto Camões: PS questiona situação de Leitores que completam 4 

anos”  

10.2.6. Legislação 

Portuguesa 

Ano 
Tipo de 
documento 

Identificação do Documento Finalidade do documento 

? Programa 
Programa do XVI Governo 
Constitucional 

 

? Programa 
Programa do XVII Governo 
Constitucional 

 

1929 Decreto 
Decreto 17 456 de 24 de 
Setembro1929 

Rectificações 

1929 Decreto 
 Decreto n.º 16 381 de 16 de 
Janeiro 1929 

Criação da Junta de Educação Nacional 

1929 Decreto 
Decreto n.º 17 037 de 24 de 
Julho1929  

Regulamento da Junta de Educação 
Nacional 

1931 Decreto 
Decreto n.º 19 552 01 de Abril 
1931 

Rectificações 

1931 Decreto 
Decreto n.º 19 572 de 06 de 
Março 1931 

Regulamento dos serviços de educação 
artística da Junta de Educação Nacional 

1931 Decreto 
Decreto n.º 20 352 de 15 de 
Agosto1931 

Regulamento da Junta de Educação 
Nacional 

1936 Decreto 
Decreto n.º 26 611 de 11 de 
Abril 1936 
 

Regimento da Junta Nacional da 
Educação. Aqui a Junta de Educação 
Nacional, passou a ser a 7ª secção da 
Junta Nacional da Educação e a chamar-
se Instituto para a Alta Cultura 

1936 Lei 
Lei 1: 941 de 11 de Abril de 
1936 

Remodelação do Ministério da Instrução 
Pública 
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1952 Decreto 
Decreto n.º 38 680 17 de 
Março de 1952 

Transformação do Instituto para a Alta 
Cultura em Instituto de Alta Cultura 

1964 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 46 038 de 
Novembro de 1964 

Restruturação dos órgãos do Instituto 

1969 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 49 457 de 24 
de Dezembro1969 

 

1973 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 613/73 de 15 
de Novembro1973 

Define a lei orgânica do Instituto de Alta 
Cultura 

1973 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 44/73 de 12 de 
Fevereiro 

Define as atribuições do SEBSPE 

1973 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 45/73 de 12 de 
Fevereiro 

Define as atribuições do SEBSPE 

1976 Decreto 
Decreto nº 538/76 de 9 de 
Julho 

Retira ao Instituto de Alta Cultura (IAC) 
as competências e meios de execução 
correspondentes à investigação científica, 
atribuindo-as ao novo Instituto Nacional 
de Investigação Científica (INIC). No 
IAC permanecem as competências e 
meios de execução correspondentes à 
difusão da língua e cultura portuguesas no 
estrangeiro.  

1976 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 541/76 de 9 de 
Julho 1976 

Criação do Instituto de Cultura 
Portuguesa por transformação do Instituto 
de Alta Cultura (alteração da designação) 

1977 Portaria 
Portaria 765/77 de 19 de 
Dezembro1977, (DR 291, 1ª 
S) 

Regula o ensino de português no 
estrangeiro 

1979 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 7/79 de 27 de 
Janeiro 

Saída do ICAP do Ministério da 
Educação e ciência e integração na 
Secretaria de Estado da Cultura; 

1979 Decreto-Lei 
Decreto-lei n.º 519-E/79 de 28 
de Dezembro1979 

Estatuto do professor do ensino básico e 
secundário no estrangeiro 

1980 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 50/80 de 22 de 
Março1980 

Reintegração do ICAP no Ministério da 
Educação e Ciência; 
Mudança de designação do ICAP, passa a 
chamar-se Instituto de Língua e Cultura 
Portuguesa; 
Transferência para o ICAP dos serviços 
de ensino de Português no estrangeiro até 
então dependentes das Direcçõe-Gerais  
dos Ensinos Básico e Secundário 

1984 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 341/84 (DR 247, 
1ª série 24 de Setembro 84) 

Revisão dos vencimentos dos professores 
do ensino de português no estrangeiro 

1985 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 133/85 de 2 de 
Maio 1985 

 

1987 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 142/87 de 24 de 
Outubro 87 (DR 68 1ª Série de 
23/03/87) 

Altera o 133/85 de 2 de Maio, que reúne 
as normas reguladoras do ensino do 
português no estrangeiro 

1987 Lei Lei nº 3 de 87 de 3 de Janeiro 

Define as atribuições do Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa e destaca do 
mesmo os serviços de Ensino de 
Português no Estrangeiro, que passam a 
depender da Direcção Geral de Apoio e 
Extensão Educativa 

1989 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 427/89 de 7 de 
Dezembro 1989 

Define, com as devidas alterações, o 
recrutamento de leitores e formadores do 
Instituto Camões [artigo 19º] 

1989 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 146/89 de 06 
de Maio 1989, (DR nº 104, 1ª 
S) 

Altera o quadro de pessoal especializado 
do MNE 
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1989 Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 57/89/M 11 de 
Setembro1989 

Criação do Instituto Português do Oriente 

1992 
Decreto 
Regulamentar 

Decreto Regulamentar n.º 
15/92 de 15 de Julho 1992 
 

Normas relativas às competências e 
organização do Instituto Camões 

1992 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 135/92 de 15 de 
Julho 1992 

Criação do Instituto Camões 

1993 Aviso 

“Aviso de Abertura de 
Concurso Público Documental 
para o Cargo de Leitor de 
Língua e Cultura Portuguesas” 
(Diário da República n.º 59, de 
11 de Março de 1993: 2663) 

 

1994 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 48/94 de 24 de 
Fevereiro 1994 

Transferência do Instituto Camões para a 
tutela do Ministério dos Negócios 
estrangeiros 

1995 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 52/95 de 20 de 
Março 1995, (DR nº 67, 1ª S-
A) 

Aprova a lei orgânica do Instituto 
Camões 

1997 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 170/97 de 5 de 
Julho 1997, (DR nº 153/97 
1ªS-A) 

Nova Lei Orgânica do Instituto Camões, 
revoga o Decreto-Lei 52/95 de 20 de 
Março 

1998 
Decreto 
Regulamentar 

Decreto Regulamentar n.º 
11/98 de 15 de Maio 1998 

Define o processo de avaliação do 
desempenho dos docentes requisitados 
pelo Instituto Camões para o exercício 
das funções de leitor em universidades 
estrangeiras [capítulo IV] 

1998 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 352/98 de 12 de 
Novembro 1998, (DR nº 
262/98 1ª S-A) 

Coordenação do apoio ao Ensino da 
Língua nos Estados Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, Altera a lei orgânica 
do Instituto Camões 

1998 Portaria 
Portaria n.º 36/98 de 26 de 
Janeiro 1998 

Aprovação do quadro de pessoal do 
Instituto Camões 

1999 Decreto-Lei 
Decreto-Lei 30/99 de 2 de 
Janeiro 1999 (DR 24/99, 1ª 
Série-A de 29/02/99) 

Coordenação do ensino do português no 
estrangeiro 

2000 Decreto-Lei 
Decreto-Lei n.º 19/2000 de 1 
de Março 2000 

Alargamento dos projectos de difusão da 
língua e cultura no estrangeiro 

2001 Convénio 

Convénio entre o Instituto 
Camões do MNE de Portugal 
e O Departamento Cultural do 
Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil de 5 de 
Setembro de 2001 

 

2001 Lei 
Lei n.º 18/2001 de 3 de Julho 
2001 

Introduz alterações no decreto-lei 64-
A/89 que aprova o regime jurídico da 
cessação do contrato individual de 
trabalho 

2002 
Projecto de 
Resolução 

Projecto de Resolução n.º 
25/IX de 5 de Junho de 2002 

“Por uma verdadeira política de defesa e 
promoção do ensino da língua e cultura 
portuguesas no estrangeiro” 

2002 
Resolução do 
Concelho de 
Ministros 

Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 97/2002 de 18 de 
Maio 2002 

Estabelece medidas que visam o controlo 
da admissão na administração pública 
bem como a reavaliação das situações 
contratuais existentes 

2004 Despacho 
Despacho n.º 01/PRE/2004 de 
14 de Janeiro de 2004 

Redimensionamento da rede de docência 
do Instituto Camões [Despacho interno 
assinado por Maria José Stock] 

2004 Despacho 
Despacho n.º 23/PRE/2004 de 
1 de Junho de 2004 

Tempo de missão dos formadores e 
leitores do Instituto Camões [Despacho 
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interno assinado por Simonetta Luz 
Afonso] 

2004 Lei 
Lei n.º 13/2004 de 14 de Abril 
2004 

Estabelece o enquadramento jurídico do 
agente da cooperação portuguesa e define 
o respectivo estatuto jurídico 

2005 Constituição 
Constituição da República 
Portuguesa (sétima revisão 
constitucional – 2005) 

 

2007 Portaria 
Portaria n.º 509/2007 de 30 de 
Abril de 2007 

Determina a organização interna do 
Instituto Camões, atribuindo-lhe a gestão 
de docência da língua e cultura 
portuguesa a nível básico e secundário no 
estrangeiro 

 

Brasileira 

Portaria Interministerial Nº 01, de 20 de Março 2006Edital – CGCI nº 024/2006 
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL, DEPARTAMENTO 

CULTURAL: www.dc.mre.gov.br/brasil 
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www.teiaportuguesa.com/lusopresse.htm; 
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Portuguesa para Estrangeiros, Porto Editora.  

RAMOS, Helena (2003), Comunicar em Português (livro + CD audio), Lisboa, Lidel.  

SILVA, José Dias (1995); Miranda, Maria Manuela e Gonçalves, Maria Manuela, 

Vamos aprender português, Plátano Editora.  

TAVARES, Ana (dir. Renato Borges de Sousa) (2004), Português XXI – Livro do 

Aluno. Lisboa, Lidel. 

TAVARES, Ana e Malcata (2002), Hermínia (dir. Renato Borges de Sousa), A 

Actualidade em Português. Lisboa, Lidel.  
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VÁRIOS (1993-1998), Diálogos: Módulos 1-12, Instituto Português do Oriente.  

 

10.3.2. Livros de exercícios 

CASAL, Isabel Iglesias / Grande, M. P. (1998), Hagan Juegos, Madrid.  

COIMBRA, Olga Mata e Isabel Coimbra (2000), Gramática Activa 1. Lisboa: 

Lidel/Instituto Camões, 2ª ed.  
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Estrangeira – Caderno de Exercícios, Lisboa, Lidel. 

LEÃO, Margarida e Helena Filipe (2002), 70 + 7 Propostas de Escrita Lúdica, Porto 

Editora. 

LEMOS, Helena (2001), Praticar Português, nível elementar, Lisboa, Lidel.  

MESQUITA-STERNAL, M. de Fátima (2002), Primeiras Leituras, München, DTV.  

ROSA, Leonel Melo (2002), Vamos Lá Começar! - Explicações e Exercícios de 

Gramática. Lisboa, Lidel.  

ROSA, Leonel Melo (2003), Vamos Lá Continuar! - Explicações e Exercícios de 

Gramática e Vocabulário, Lisboa, Lidel. 

ROSA, Leonel Melo (2004), Vamos Lá Começar! - Exercícios de Vocabulário. Lisboa, 

Lidel.  

TAVARES, Ana (dir. Renato Borges de Sousa) (2003), Português XXI – Caderno de 

Exercícios. Lisboa, Lidel.  
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10.3.3. Gramáticas 

CAETANO, José A. Palma et. al. (1992), Grammatik Portugiesisch, München, Max 

Hueber Verlag. 

CUESTA, Pilar Vasquez e Maria Albertina Mendes da Luz (1971), Gramática da 

Língua Portuguesa, Lisboa, Edições 70. 

CUNHA, Celso e Lindley Cintra (1984), Nova Gramática do Português 

Contemporâneo, Lisboa, Sá da Costa. 
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10.3.4. Dicionários e Glossários  

Langenscheidt (2002), Langenscheidt Taschenwörterbuch Portugiesisch.  

MACHADO, José Pedro (1999), O grande livro dos provérbios, Lisboa, Notícias. 

Pons Standardwörterbuch. Portugiesisch-Deutsch, Deutsch-Portugiesisch, Klett 2002. 
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10.3.5. Diversos 

CASTELEIRO, João Malaca et. al. (1998), Nível Limiar, Conselho da Europa. 

PERES, J. A. e T. Móia (1995), Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Lisboa, 

Caminho. 
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ANEXO A 

Instituições responsáveis pelos leitorados e respectivas tutelas desde 

1929  

 

Anos Instituição Tutela 

1929-1936 Junta de Educação Nacional 
Ministério da Instrução Pública e 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

1936-1952 Instituto para a Alta Cultura 
Junta Nacional de Educação do 

Ministério da Educação Nacional 

1952-1976 Instituto de Alta Cultura Ministério da Educação 

1976-1979 Instituto de Cultura Portuguesa Ministério da Educação 

1979 Instituto de Cultura Portuguesa Secretaria de Estado da Cultura 

1980-1992 
Instituto de Cultura e Língua 

Portuguesa (ICALP) 
Ministério da Educação 

1992-1994 Instituto Camões Ministério da Educação 

1994 -… Instituto Camões Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 Fontes: Decreto n.º 26 611, Decreto n.º 38 680, Decreto-Lei 541/76 de 9 de Julho, Decreto-Lei nº 50/80 

de 22 de Março, Decreto-Lei 135/92 de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 48/94 de 24 de Fevereiro 
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ANEXO B 

Presidentes desde 1936 

1936-1940 Augusto Pires Celestino da Costa 

1940-1942 Domingos Fezas Vital (Pres. interino JNE ) Instituto para a 
Alta Cultura  

1942-1952 Gustavo Cordeiro Ramos 

1952-1964 Gustavo Cordeiro Ramos 

1965-1967 António da Silveira 

1967-1971 José Castro Petrony Abreu Faro 

1971-1973 Maria de Lurdes Belchior Pontes 

1973-1974 Vítor Pereira Crespo 

1974-1975 Ilídio do Amaral (Interino) 

21.02.75-20.08.75 João Luís Correia de Andrade e Silva 

Instituto de Alta 
Cultura 

1975-1976 Domingos Cruz Pereira de Moura (Interino) 

1976-1977 Fernando Gonçalves Namora  Instituto de 
Cultura 
Portuguesa 1977-1980 José Augusto Rodrigues França  

1980-1981 José Blanc de Portugal (Interino)  

1981-1984 Prof. Dr. Fernando de Melo Moser  

1984-1990 Prof. Dr. Fernando Alves Cristóvão  
ICALP 

1990-1992 Armando Marques Guedes (Sénior)  

1992-1995 Luís Adão da Fonseca  

1995-1998  João Paulo Monteiro 

1998 – 2002 Jorge Couto 

2002 - 2004 Maria José Stock  

Instituto Camões 

2004 - … Simonetta Luz Afonso  

 
Fontes: 1936-1984: Anuário ICALP 1984-1987: 22; 1984-2007: contactos pessoais 
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ANEXO C 

Guião de entrevista a antigos Leitores 

 

Experiência de Leitorado / Percurso Profissional 

 

1) Como avalia, de uma forma genérica a sua experiência de leitor? 

2) Qual a sua formação académica? 

3) Tem alguma formação específica para o ensino do português como língua 
estrangeira? E para o ensino da cultura portuguesa? (caso tenha frequentado 
algum curso organizado pelo ICA, ICALP ou Instituto de Alta Cultura, por favor 
descreva esse curso e a sua opinião acerca do mesmo)  

4) Qual a sua profissão ou actividade profissional, se teve alguma, antes de ser 
leitor? 

5) Como decorreu o processo da sua nomeação como leitor?  

6) E qual a sua opinião sobre este tipo de procedimento? 

7) Quais foram as principais motivações para concorrer / decidir ser leitor? 

8) Qual era a instituição que tutelava os leitorados na altura em que foi leitor?  

9) Que tipo de relação contratual mantinha com essa instituição? 

Qual o seu vínculo profissional a essa instituição?  

Qual era a sua situação profissional?  

No âmbito de que instituição era financiada a sua actividade? 

10) Qual o período de tempo em que exerceu as funções de leitor? Em que 
Universidade? 

11) Que tipo de actividades desempenhava enquanto leitor? Que cadeiras 
leccionava?  

Se leccionava cadeiras de Língua Portuguesa – Que métodos utilizava? 

12) Quais as maiores dificuldades na aprendizagem do português? Considera que 
existem diferenças, de acordo com a língua materna do aluno?  

13) Que materiais utilizava nas suas aulas? 

14) Qual a sua opinião acerca desses materiais? 
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15) Como definiria a relação que mantinha com a instituição que o acolheu? 

16) Qual o seu percurso profissional pós-leitorado? 

17) Que actividade exerce neste momento? 

18) Quais foram os ganhos profissionais e pessoais que pensa ter obtido com a 
experiência de leitorado? Acha que esta experiência beneficiou a sua vida 
profissional futura? 

19) Que propostas/sugestões faria para melhorar a prática dos leitores? 

20) Qual é para si a função do leitor? 

 

Políticas e práticas de apoio aos leitores 

 

21) Na sua opinião, qual é a actual situação da língua portuguesa no mundo, em 
relação a outras línguas? 

22) Quais as suas perspectivas para o futuro da língua portuguesa? 

23) Qual a sua opinião acerca da política externa de língua e cultura em Portugal? 

24) Expresse, por favor, as suas opiniões acerca do papel das universidades, dos 
ministérios e das embaixadas no apoio aos leitorados? 

25) Como define a relação dos seus alunos com a língua e cultura portuguesa? 
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Anexo D 

Questionário a leitores em funções 

 

Formação 

1. Descreva a sua formação académica indicando os graus obtidos, os anos de 

conclusão e as Instituições (Grau Obtido, Ano de conclusão, País, Cidade, Universidade, 

Faculdade) 

 

2. Teve alguma formação específica para o ensino do português língua estrangeira 

e/ou para o ensino da cultura portuguesa? 

□ Se sim, passe para a pergunta 3 

□ Se não, passe para a pergunta 4 

 

3. Especifique as formações que recebeu, indicando os anos e as instituições 

formadoras. 

 

4. Descreva o seu percurso profissional, antes de ser 

leitor/assistente/formador/docente. 

 

Situação Laboral Actual  

 

5. A que Rede de Docência pertence? 

□ Rede de Docência ICA 
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□ Rede de docência ICA/IPOR 

6. Qual o seu estatuto enquanto docente de Língua e Cultura Portuguesa no 

estrangeiro? 

□ Leitor 

□ Assistente 

□ Formador 

□ Docente 

□ Outro__________________________ 

 

7. Qual a sua situação laboral? 

□ Contratado 

□ Requisitado 

□ Outra__________________________ 

 

8. Em que instituição lecciona (ano lectivo 2006/2007)? 

País____________________________________ 

Cidade__________________________________ 

Instituição________________________________ 

Departamento_____________________________ 

 

9. Em que ano lectivo iniciou funções nesse local? 
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10. Acumula funções em diferentes instituições? 

□ Se sim passe, para a pergunta 11 e responda a todas as questões seguintes 

discriminado as situações relativamente a cada instituição 

□ Se não, passe para a pergunta 12 

 

11. Quais as Instituições em que acumula funções? 

 

12.  Qual o estatuto do português na Instituição(s) em que se encontra inserido? 

(discrimine para cada instituição, caso leccione em mais que uma, pode assinalar mais de uma 

opção por instituição) 

Instituição 1_________________________________________ 

□ Licenciatura em Estudos Portugueses 

□ Licenciatura em Estudos Portugueses e outra Língua 

□ Cadeiras de opção de Língua, Cultura ou Literatura Portuguesa em Licenciaturas de 

Línguas 

□ Cadeiras de opção de Português em outros tipos de Licenciatura 

□ Outro. Especifique. 

 

13. Na Instituição em que se encontra inserido existe um Centro de Língua 

Portuguesa? 

□ Se sim, passe para a pergunta 14 
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□ Se não, passe para a pergunta 15 

 

14. Descreva por favor as actividades desenvolvidas no seio do Centro de Língua 

Portuguesa.  

 

15. Na Instituição em que se encontra actualmente, sempre foi 

leitor/assistente/formador/docente do Instituto Camões? 

□ Se sim, passe para a pergunta 17 

□ Se não passe para a pergunta 16 

 

16. Indique quais as sucessivas situações profissionais pelas quais passou no seio 

dessa instituição e os anos. 

 

Situações laborais passadas 

17. A sua saída de Portugal deu-se aquando da sua nomeação como 

leitor/assistente/formador/docente? 

□ Se sim, passe para a pergunta 20 

□ Se não, passe para a pergunta 18 

 

18. Quais as razões que o (a) levaram a deixar Portugal? 

 

19. Em que país se encontrava e que actividade desenvolvia? 
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20. Já foi leitor/assistente/formador/docente noutro(s) local(s)? 

□ Se sim, passe para a pergunta 21 

□ Se não, passe para a pergunta 22 

 

21. Descreva todas as suas experiências de leitorado, especificando os anos e as 

instituições em que esteve inserido. 

 

 

Nomeação para o cargo 

22. Como se processou a sua nomeação para o cargo de 

leitor/assistente/formador/docente? (caso tenha tido mais do que uma experiência de 

leitorado, por favor, especifique para cada uma delas) 

Ano ____/____ 

□ Concurso. (Caso tenha assinalado esta opção, passe para a pergunta 23) 

□ Outra situação. Especifique (Caso tenha assinalado esta opção, passe para a pergunta 

25) 

 

23. Descreva como estava organizado o concurso 

 

24. Quais as razões que, na sua opinião, contribuíram para ser seleccionado(a)? 

 

Experiência de Leitorado 
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25. Como avalia, de uma forma genérica, a sua experiência de 

leitor/assistente/formador/docente? 

 

26. Quais foram as suas principais motivações para decidir ser 

leitor/assistente/formador/docente? 

 

27. Enquanto leitor/assistente/formador/docente, frequentou algum tipo de curso? 

□ Se sim, passe para a pergunta 28 

□ Se não, passe para a pergunta 29 

 

28. Nomeie e descreva o(s) curso(s) que frequentou, indicando os anos de 

frequência e de conclusão e a(s) instituição(s)em que se inseria. 

 

29. Enquanto leitor/assistente/formador/docente, esteve integrado em algum 

projecto de investigação? 

□ Se sim, passe para a pergunta 30 

□ Se não, passe para a pergunta 31 

 

30. Nomeie e descreva o(s) projectos(s) que frequentou, indicando os anos, a(s) 

instituição(s) financiadoras e as funções que desempenhou. 

 

Funções 

31. Para além da docência, que tipo de actividades desempenha, enquanto 

leitor/assistente/formador/docente? (caso tenha passado por mais do que uma experiência 

de leitorado, por favor, especifique para cada uma delas) 
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32. Que cadeiras lecciona? (considere todas as suas experiências de leitorado como um todo) 

□ Apenas cadeiras de Língua Portuguesa. (Caso tenha assinalado esta opção, passe 

para a pergunta 33) 

□ Cadeiras de Língua Portuguesa e outras. Especifique que outras. (Caso tenha 

assinalado esta opção, passe para a pergunta 33) 

□ Apenas outras cadeiras. Especifique quais. (Caso tenha assinalado esta opção, passe 

para a pergunta 41) 

 

Métodos, manuais, materiais e programas (neste bloco P.33 a P.44, considere todas as suas 

experiências de leitorado como um todo) 

33. Que métodos de ensino utiliza habitualmente? 

 

34. Que manuais de ensino utiliza habitualmente?  

 

35. A escolha dos métodos e manuais é da sua responsabilidade? 

□ Sim 

□ Não 

 

36. Qual a sua opinião acerca dos métodos e manuais que utiliza? 

 

37. Que outros tipos de materiais ou recursos utiliza nas suas aulas? 

 

38. Qual a sua opinião acerca desses materiais? 
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39. Quais as maiores dificuldades na aprendizagem do português? 

 

40. Considera que existem diferenças na aprendizagem, de acordo com a língua 

materna do aluno? 

 

41. Existem programas de ensino definidos para cada cadeira? 

□ Se sim, passe para a pergunta 42 

□ Se não, passe para a pergunta 45 

 

42. De quem é a responsabilidade da elaboração dos programas? 

 

43. Existe coordenação entre o docente, o Instituto Camões e a Instituição de 

acolhimento no que diz respeito à elaboração dos programas? 

□ Se sim, passe para a pergunta 44 

□ Se não, passe para a pergunta 45 

 

44. Como funciona essa coordenação? 

 

45. Enquanto leitor/assistente/formador/docente tem acesso a recursos e materiais, 

através do Instituto Camões? 

□ Se sim, passe para a pergunta 46 
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□ Se não, passe para a pergunta 47 

 

46. Por favor especifique a que tipo de recursos e materiais tem acesso, através do 

Instituto Camões? 

 

População discente 

47. Descreva as principais motivações dos seus alunos para aprender Língua/Cultura 

Portuguesa? 

48. Caracterize de forma sintética a população discente de língua e cultura 

portuguesa.  

N.º de alunos por disciplina:  

Língua materna dos alunos: 

Formação principal dos alunos: 

Relacionamentos 

49. Tem contacto com outros leitores/assistentes/formadores/docentes /bolseiros do 

Instituto Camões? 

□ Se sim passe para a pergunta 50 

□ Se não passe para a pergunta 52 

 

50. Organizam actividades em conjunto? 

□ Se sim, passe para a pergunta 51 

□ Se não, passe para a pergunta 52 



 
 

274

 

51. De que tipo? 

 

52. Como classifica, de 1 a 4 (sendo 1 muito má e 4 muito boa) a relação que 

mantém com o Instituto Camões e os seus representantes: 

(apague os números que não seleccionou) 

 

No geral 

1 2 3 4 

Em termos de acompanhamento pedagógico 

1 2 3 4 

Em termos de disponibilidade/acessibilidade 

1 2 3 4 

 

53. Desde que se encontra em funções, considera que a actuação do Instituto que 

tutela os leitorados: 

□ Piorou muito 

□ Piorou 

□ Permaneceu igual 

□ Melhorou 

□ Melhorou muito 

54. Como classifica, de 1 a 4 (sendo 1 muito má e 4 muito boa) a relação com a 

instituição estrangeira que o acolheu? (caso se justifique, discrimine por instituições e 

anos) 

(apague os números que não seleccionou) 
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No geral 

1 2 3 4 

Em termos de acompanhamento pedagógico 

1 2 3 4 

Em termos de disponibilidade/acessibilidade 

   1 2 3 4 

 

Projectos pós leitorado 

55. Quais são os seus projectos de pós-leitorado?  

 

56. Tem intenção de regressar a Portugal?  

 

57. Gostaria de continuar a leccionar em Instituições de Ensino Superior? 

 

Opiniões 

58. Considera que os Leitorados de Português em Universidades Estrangeiras são 

uma boa forma de divulgar e promover a Língua e Cultura Portuguesa? 

   □ Sim  

  □ Não  

 

59. Considera que haveria formas mais eficazes de o fazer?  

   □ Se sim, passe para a pergunta 60 
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  □ Se não, passe para a pergunta 61 

 

60. Quais? 

 

61. Qual a sua opinião acerca do papel das seguintes instituições no apoio aos 

leitorados? 

Universidades 

Ministérios 

Embaixadas 

 

62. Quais são, na sua opinião, as funções do leitor no seio de uma instituição 

estrangeira? 

 

63. Que propostas/sugestões faria para melhorar a prática dos 

leitores/assistentes/formadores/docentes? 

 

64. Considera importante a existência legal de um Estatuto do Leitor? 

   □ Se sim, passe para a pergunta 65 

   □ Se não, passe para a pergunta 66 

 

65. Que aspectos deveriam ser contemplados neste estatuto?  
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66. Na sua opinião, qual é a actual situação da língua portuguesa no mundo, em 

relação a outras línguas? 

 

67. Qual a sua perspectiva acerca do futuro da língua portuguesa? 

 

68. Qual a sua opinião acerca da actual política externa portuguesa de língua e 

cultura? 

 

Dados de Identificação 

69. Ano de Nascimento: 

70. Estado Civil: 

71. Nacionalidade: 

72. Concelho e Freguesia onde habita/habitava em Portugal: 

73. Qual o nível de escolaridade do seu pai? 

74. Qual é a profissão do seu pai, ou qual foi a última que exerceu? 

75. Em que situação exerce/exercia o seu pai a sua profissão? 

□ Trabalhador por conta de outrem 

□ Trabalhador por conta própria (trabalhava sozinho) 

□ Patrão (Tinha empregados) 

□ Outra. Especifique 

 

76. Qual o nível de escolaridade da sua mãe? 

77. Qual é a profissão da sua mãe, ou qual foi a última que exerceu? 

78. Em que situação exerce/exercia a sua mãe a sua profissão? 
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□ Trabalhador por conta de outrem  

□ Trabalhador por conta própria (trabalhava sozinho) 

□ Patrão (Tinha empregados) 

□ Outra. Especifique 

 

79. Entre as hipóteses abaixo, assinale em que escalão se enquadra o seu vencimento 

mensal líquido 

□ Menos de 500 € 

□ Entre 500 e 1000 € 

□ Entre 1000 e 1500 € 

□ Entre 1500 e 2000 € 

□ Entre 2000 e 2500 € 

□ Mais de 2500 € 

80. Este rendimento é acrescido de algum complemento ou subsídio? 

□ Se sim, passe para a pergunta 82 

□ Se não, passe para a pergunta 84 

 

81. Qual é a finalidade desse complemento? 

82. Qual é o valor desse complemento? 

□ Menos de 500 € 
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□ Entre 500 e 1000 € 

□ Entre 1000 e 1500 € 

□ Entre 1500 e 2000 € 

□ Entre 2000 e 2500 € 

□ Mais de 2500 € 

83. Que instituição financia actualmente sua actividade? 

   □ Apenas o Instituto Camões 

   □ O Instituto Camões e a Instituição de acolhimento 

   □ Apenas a Instituição de acolhimento 

   □ Outra situação (especifique) 
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ANEXO E 

Rede de docência do Instituto Camões no ano lectivo 2006/2007  

 

Continente País Cidade Universidade 
Aachen Universidade Técnica de Aachen 
Augsburgo Universidade de Augsburgo 

Universidade Humboldt 
Berlim 

Universidade Livre de Berlim 
Colónia Universidade de Colónia 
Freiburg Universidade de Freiburg 
Hamburgo Universidade de Hamburgo 
Heidelberg Universidade de Heidelberg 
Leipzig Universidade de Leipzig 
Mogúncia Universidade Johanes Gutenberg 
Rostock Universidade de Rostock 
Saarbrücken Universidade de Saarland 

Universidade de Trier 

Alemanha 

Trier Universidade de Trier (Cátedra Carolina 
Michaelis de Vasconcelos) 

Salzburgo Universidade de Salzburgo 
Áustria 

Viena Universidade de Viena 

Antuérpia 
Instituto Superior de Tradutores e 
Intérpretes de Antuérpia 

Bruxelas Universidade Livre de Bruxelas 
Gent Universidade de Gent 
Lovaina Universidade Católica de Lovaina 

Bélgica 

Mons Universidade de Mons-Hainhaut 
Sófia Universidade de St. Kliment Ohridski 

Bulgária 
Veliko Tarnovo Universidade St. Cyril e St. Methodius 

Croácia Zagreb Universidade de Zagreb 
Eslováquia Bratislava Universidade Comenius 
Eslovénia Liubliana Universidade de Liubliana 

Alcalá de Henares Universidade de Alcalá de Henares 
Cursos de Português no Consulado geral 
de Portugal em Barcelona Barcelona 
Universidade Autónoma de Barcelona 

Cáceres Universidade de Extremadura 
Girona Universidade de Girona 
Granada Universidade de Granada 
Huelva Universidade de Huelva 
Léon Universidade de Léon 
Madrid Universidade Autónoma de Madrid 
Oviedo Universidade de Oviedo 
Palma deMaiorca Universidade das Ilhas Baleares 
Santiago de Compostela Universidade de Santiago de Compostela 
Valência Universidade de Valência 
Vigo Universidade de Vigo 

Espanha 

Salamanca 
Universidade de Salamanca (Cátedra de 
Estudos Portugueses) 

Tallin Universidade de Tallin 
Estónia 

Tartu Universidade de Tartu 

Europa 

Finlândia Helsínquia Universidade de Helsínquia  
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Tampere Universidade de Tampere 

Aix-en-Provence 
Universidade da Provença (Aix-Marseille 
I) 

Amiens Universidade de Picardie - Jules Verne 

Bordéus 
Universidade Michel de Montaigne - 
Bordéus III 

França 

Dijon Universidade de Bourgogne 
Estrasburgo Universidade Marc Bloch - Estrasburgo II 
Grenoble Universidade Stendhal - Grenoble III  
Lille Universidade Charles de Gaulle - Lille 3 

Lyon Universidade Lumière - Lyon 2 

Marselha 
Universidade da Provença - Aix-Marseille 
I 

Nice Universidade de Nice - Sophia Antipolis 
Universidade de Paris III - Sorbonne 
Nouvelle 
Universidade de Paris IV - Sorbonne Paris 
Universidade de Paris VIII - Vincennes 
Saint Denis 

Pau 
Universidade de Pau et des Pays de 
L'Addour 

Poitiers Universidade de Poitiers 

Rennes 
Universidade de Haute Bretagne - Rennes 
II 

Saint-Etienne Universidade Jean Monnet 

Clermont Ferrand 
Universidade Blaise Bascal  
(Cátedra Sá de Miranda)   

Nantes 
Universidade de Nantes  
(Cátedra Sophia de Mello Breyner) 

 

Paris 
Universidade de Nanterre - Paris X 
(Cátedra Lindley Cintra)   

Grécia Atenas Universidade de Atenas 
Holanda Utreque Universidade de Utreque 

Universidade Eötvös Loránd (ELTE) 
Budapeste Universidade de Ciências Económicas e 

Administração 
Pécs Universidade de Pécs 

Hungria 

Szeged Universidade Szeged 
Dublin University College Dublin (UCD) 

Irlanda 
Maynooth 

Universidade Nacional da Irlanda - 
Maynooth 

Áquila 
Universidade de Estudos de Áquila 
Docente 

Arcavacata di Rende Universidade da Calábria 
Bolonha Universidade de Bolonha 
Florença Instituto Universitário Europeu 

Universidade de Bocconi 
Milão 

Universidade de Milão 
Universidade de Nápoles L’ Orientale 

Nápoles 
Universidade de Nápoles Suor Orsola 

Pádua Universidade de Pádua 
Parma Universidade de Parma 
Roma Universidade de Roma Tre 
Salerno Universidade de Salerno 
Siena Universidade de Siena 
Trento Universidade de Trento 
Turim Universidade de Turim 

 

Itália 

Veneza Universidade Cà Foscari de Veneza 
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Bari 
Universidade de Bari 
(Cátedra David Mourão-Ferreira) 

Florença 
Instituto Universitário Europeu (Cátedra 
Vasco da Gama) 

Pisa 
Universidade de Pisa (Cátedra Antero de 
Quental) 
 
Universidade de Roma Tor Vergata 
(Cátedra Agustina Bessa-Luís) 

Roma 
Universidade La Sapienza (Cátedra Padre 
António Vieira) 

 

Viterbo 
Universidade da Tuscia (Cátedra Pedro 
Hispano) 

Lituânia Vilnius Universidade de Vilnius 
Moldávia Chisinau Universidade de Chisinau 
Noruega Oslo Universidade de Oslo 

Lublin Universidade Marie Curie – Sklowskeij 
Poznan Universidade Adam Mickiewicz Polónia 
Varsóvia Universidade de Varsóvia 
Belfast Universidade de Queen's 
Bristol Universidade de Bristol 
Cambridge Universidade de Cambridge 
Edimburgo Universidade de Edimburgo 
Glasgow Universidade de Glasgow 
Leeds Universidade de Leeds 
Liverpool Universidade de Liverpool 
Newcastle Universidade de Newcastle 
Nottingham Universidade de Nottingham 

Birmingham 
Universidade de Birmingham 
(Cátedra Gil Vicente) 

Londres 
Universidade de Londres - King's College 
(Cátedra Charles Boxer) 

Manchester 
Universidade de Manchester 
(Cátedra Sophia de Mello Breyner) 

Reino Unido 

Oxford 
Universidade de Oxford (Cátedra D. João 
II) 

Brno Universidade Mazaryk 
Hradec Kralové Universidade de Hradec Kralové 
Olomuc Universidade de Olomouc 

República Checa 

Praga Universidade Carlos IV 
Universidade de Bucareste 

Bucareste Universidade de Bucareste 
(Cátedra Fernando Pessoa) 

Roménia 

Constança Universidade Ovidius de Constança 
Universidade Estatal de Moscovo 
Lomonossov (MGU) 

Moscovo 
Universidade Estatal de Relações 
Internacionais 
Universidade Estatal de St. Petersburgo 

Rússia 

São Petersburgo 
Universidade Pedagógica Hertzen 

Belgrado Universidade de Belgrado 
Sérvia 

Estocolmo Universidade de Estocolmo 
Ancara Universidade de Ancara 

Turquia 
Esmirna Universidade de Economia de Esmirna 

 

Ucrânia Kiev Universidade de Kiev 
Universidade da Cidade do Cabo 

Cidade do Cabo 
Parlamento Sul-Africano 

África 
África do Sul 

Joanesburgo Universidade de Witwatersrand 
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Benguela Universidade Agostinho Neto - ISCED 
Huambo Universidade Agostinho Neto - ISCED 
Luanda Universidade Agostinho Neto - ISCED 

Angola 

Lubango Universidade Agostinho Neto - ISCED 
Cabo Verde Praia Instituto Superior de Educação 
Costa do Marfim Abidjan Universidade de Cocody 
Etiópia Adis-Abeba União Africana 
  Universidade de Adis Abeba 

Escola Superior Normal Tchico-Té 
Guiné Bissau Bissau 

Faculdade de Direito  
Casablanca Universidade Hassan II 

Fez 
Universidade Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Marrocos 

Rabat 
Universidade Mohammed V - Agdal 
Instituto de Estudos Hispano-Lusófonos 

Beira Universidade Pedagógica - Pólo da Beira 
Universidade Eduardo Mondlane 

Maputo Universidade Pedagógica - Pólo de 
Maputo  

Nampula 
Universidade Pedagógica - Pólo de 
Nampula 

Niassa Universidade Pedagógica - Pólo de Niassa 

Quelimane 
Universidade Pedagógica - Pólo de 
Quelimane 

Moçambique 

Xai Xai Universidade Pedagógica - Pólo de Gaza 
Namíbia Windhoek Universidade da Namíbia 

CEDEAO - Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental Nigéria Abuja 
Universidade de Abuja 

São Tomé e 
Princípe 

São Tomé 
Instituto Superior Politécnico de S. Tomé 
e Príncipe 

Senegal Dacar Universidade Cheik Anta Diop 
Tunes Universidade Manouba 
Tunes Instituto Bourguiba Tunísia 
Tunes Instituto Diplomático 

 

Zimbabué Harare Universidade do Zimbabué 
Montreal Universidade de Montreal 
Otava Universidade de Otava 

Universidade de Toronto 
Canadá 

Toronto 
Universidade de York 

Berkeley Universidade da Califórnia, Berkeley 

Dartmouth 
Universidade de Massachusetts, 
Dartmouth 

Newark Universidade de New Jersey, Rutgers 

Nova Iorque 
Universidade de Nova Iorque - Queens 
College  

Porto Rico Universidade de Porto Rico 
Providence Universidade Brown 
Santa Bárbara Universidade da Califórnia - Santa Bábara 

USA 

Washington Universidade de Georgetown 
Universidade Nacional Autónoma do 
México  

México Cidade do México 
Universidade Nacional Autónoma do 
México (Cátedra José Saramago) 

Argentina Buenos Aires 
Instituto Superior de Línguas Vivas"Juan 
Ramon Fernandez" 

América 

Brasil Rio de Janeiro 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (Cátedra Padre António Vieira) 
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Real Gabinete Português de Leitura do 
Rio (Apoio divulgação Cultural) 

Brasília 
Universidade de Brasília (Apoio à 
investigação) 

Minas Gerais 
Universidade de Minas Gerais (Apoio à 
investigação) 

 

São Paulo 
Universidade de São Paulo 
Cátedra Jaime Cortesão 

Chile Santiago do Chile Universidade de Santiago do Chile 
Uruguai Montevideo Universidade da República 

Universidade Central da Venezuela 
Universidade Central de Venezuela 
(Cátedra Fernando Pessoa) Caracas 
Instituto Português de Cultura (Apoio à 
divulgação Cultural) 

 

Venezuela 

Valência 
Fundação Cultural Luso-Venezuelana 
"Camões"  (cursos de português) 

Cantão Universidade de Jinan 
Hong Kong Universidade de Hong Kong 
Pequim Universidade de Estudos Estrangeiros 
Pequim Universidade de Comunicações da China 
Xangai Universidade de Estudos Internacionais 
Xiamen Universidade Nacional de Hua Qiao 

China 

Chengdu 
International Health Exchange Centre 
(apoio científico e pedagógico) 

Coreia do Sul Pusan 
Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Pusan 

Calcutá Universidade Jadavpur 
Goa Universidade de Goa 

Universidade de Deli 
Índia 

Nova-Deli 
Universidade Jawaharlal Nehru 

Indonésia Jacarta Universidade Indonésia 
Malásia Kuala Lumpur Universidade Malaya 

Universidade de Chulalongkorn 
Tailândia Banguecoque 

Universidade de Thammasat 
Universidade Nacional de Timor Lorosa'e 

Timor-Leste Dili 
Parlamento Nacional de Timor-Leste 

Ásia e 
Oceânia 

Vietname Hanói 
Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Hanói 

Jerusalém Universidade Hebraica de Jerusalém Médio 
Oriente 

Israel 
Telavive Universidade de Telavive 

 
Fonte: www.instituto-camoes.pt, visualizado em Abril de 2007 
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ANEXO F 

Goethe Institut no Mundo em 2007 

Continente País Cidade 
Bielorrússia Minsk 
Bélgica Bruxelas 

Bósnia 
Herzegovina 

Sarajevo 

Croácia Zagreb 
Bulgária Sófia 

Praga 
Pradubice 
Budejovice 

Rep. Checa 

Ceské 
Dinamarca Copenhaga 
Estónia Tallinn 
Finlândia Helsinquia 

Bourdeus 
Lille 
Lyon 
Nancy 
Paris 
Estrasburgo 

França 

Toulouse 
Geórgia Tbilissi 

Berlim 
Bonn 
Bremen 
Dresden 
Dusseldorf 
Frankfurt/Main 
Freiburg 
Gottingen 
Hamburg 
Mannheim 
Munich 

Schwäbisch Hall 

Alemanha 

Weimar 
Atenas 
Thessaloniki 
Chania 

Grécia 

Patras 
Hungria Budapeste 
Irlanda Dublin 

Génova 
Milão 
Nápoles 
Palermo 

Europa 

Itália 

Roma 
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Trieste 
Turim 

Letónia Riga 
Lituânia Vilnius 
Luxemburgo Luxemburgo 

Amesterdão 
Holanda 

Roterdão 
Noruega Oslo 

Cracóvia 
Varsóvia Polónia 
Lublin 
Lisboa 

Portugal 
Porto 
Bucareste 

Roménia 
Iasi 
Moscovo 

Rússia 
São Petersburgo 

Sérvia Belgrado 
Eslováquia Bratislava 
Eslovénia Ljubljana 

Barcelona 
Granada 
Madrid 

Espanha 

São Sebastião 
Suécia Estocolmo 
Ucrânia Kiev 

Glasgow 
Londres Reino Unido 
Manchester 

Argélia Algier 
Costa do 
Marfim 

Abidjan 

Camarões Yaoundé 
Egipto Cairo/Alexandria 
Etiópia Addis Abeba 
Gana Accra 
Quénia Nairobi 
Madagáscar Antananarivo 
Máli Bamako 

Rabat/Casablanca 
Marrocos 

Tanger 
Namíbia Windhouek 
Nigéria Lagos 
Senegal Dakar 

Joanesburgo 
África do Sul 

Cidade do Cabo 
Togo Lomé 

África 

Zimbabué Harare 

Buenos Aires 
Córdoba 

América Argentina 

Mendoza 
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San Juan 
La Paz 

Bolívia Santa Cruz de la 
Sierra 

Brasilia 
Curitiba 
Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
Salvador-Bahia 

Brasil 

São Paulo 
Montréal 
Ottawa Canadá 
Toronto 
Santiago 
Concépcion Chile 
Viña del mar 

Colômbia Bogota 
Costa Rica São José 
Equador Quito 

Gaudalajara 
México 

México 
Paraguai Assunção 
Perú Lima 
Uruguai Montevideo 

Atlanta 
Boston 
Chicago 
Los Angeles 
Nova York 
São Francisco 

USA 

Washington 

Venezuela Caracas 
Bangladesh Daca 

Beijing 
Hong Kong China 
Shanghai 
Bangalore 
Chandigarh 
Chennai 
Hyderabad  
Kolkata 
Bombaim 
New Delhi 

India 

Pune 
Bandung 
Jacarta Indónesia 
Surabaia 
Quioto 
Osaka Japão 
Tóquio 

Coreia Seul 

Ásia 

Nepal Kathmandu 
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Filipinas Manila 
Singapura Singapura 
Sri Lanka Colombo 
Taiwan Taipei 
Tailândia Bangcoc 

Ancara 
Istambul Turquia 
Izmir 

Vietnam Hanoi 

Melbourne 
Australia 

Sidney Oceânia  
Nova Zelândia Wellington 
Afeganistão Cabul 

Jerusalem 
Israel 

Tel Aviv 
Jordânia Amman 
Casaquistão Alamati 
Líbano Beirute 

Karachi 
Paquistão 

Lahore 
Palestina Ramallah 
Síria Damasco 
Emirados 
Árabes 
Unidos 

Abu Dhabi/Dubai 

Médio 
Oriente 

Uzbaquistão Tashkent 
Fonte: http://www.goethe.de/ins/wwt/sta/enindex.htm,  visualizado em Maio de 2007 
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ANEXO G 

British Council no Mundo em 2007 

Continente País Cidade   

Albânia Tirana 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Áustria Viena 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Azerbeijão Baku 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Arménia Erevan 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Bélgica Bruxelas 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Bósnia 
Herzegovina 

Sarajevo Ponto de Informação/Biblioteca 

Bulgária Sofia Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Croácia Zagreb Ponto de Informação/Biblioteca 

Malta Nicósia Não especificado 

Praga 
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Rep. Checa 

Brno 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Dinamarca Copenhaga Ponto de Informação/Biblioteca 

Estónia Tallinn 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Finlândia Helsínquia 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Dusseldorfe Não especificado 

Berlim 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Europa 

Alemanha 

Munich Não especificado 
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França Paris Centro de Ensino 

Geórgia Tbilisi 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Atenas 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Grécia 

Thessaloniki  Não especificado 

Debrecen Acesso Público para 
Informações Gerais 

 Miskolc   Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

 Pecs   Acesso Público para 
Informações Gerais 

 Szombathely   Acesso Público para 
Informações Gerais 

Hungria 

Budapeste 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Irlanda Dublin Não especificado 

Roma Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Bolonha Centro de Exames 

Milão Centro de Ensino 
Itália 

Nápoles Acesso Público para 
Informações Gerais 

Letónia Riga 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Kosovo Pristina Não especificado 

Lituânia Vilnius 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Macedónia Skopje 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Malta Valletta Não especificado 

Holanda Amesterdão Não especificado 

Noruega Oslo Ponto de Informação/Biblioteca 

Varsóvia 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Polónia 

Cracóvia 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 
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Lisboa 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Alverca Centro de Línguas 

Cascais Centro de Línguas 

Foz do Douro Centro de Línguas 

Miraflores Centro de Línguas 

Coimbra Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Porto Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Parede Centro de Línguas 

Portugal 

Almada Centro de Línguas 

Bucareste Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Cluj Não especificado 

 Iasi Não especificado 

 Brasov  Ponto de Informação/Biblioteca 

Constanta Ponto de Informação/Biblioteca 

Roménia 

 Sibiu  Ponto de Informação/Biblioteca 

Moscovo 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Ekaterinburg Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Irkutsk Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

 Krasnoyarsk  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Nizhny Novgorod  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Rostov-on-Don  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

São Petersburgo Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Yuzhno-Sakhalinsk  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Samara 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Rússia 

 Sochi  Acesso Público para 
Informações Gerais/ 
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Tomsk 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Volgograd  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Yaroslavl Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Belgrado 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Sérvia 

Podgorica   

Eslováquia Bratislava 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Eslovénia Ljubljana   

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Madrid 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Madrid British Council School 

Madrid Adult Learners 

Madrid Young Learners 

Alcala de Henares Centro de Ensino 

Las Rozas Centro de Ensino 

 Alcobendas  Centro de Ensino 

Somosaguas Centro de Ensino 

Segovia Centro de Ensino 

Valencia  
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Barcelona 
Acesso Público para 
Informações Gerais 

Bonanova  Centro de Ensino 

Palma de Maiorca Centro de Ensino 

Espanha 

Bilbao  
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Suécia Estocolmo Ponto de Informação/Biblioteca 

Suiça Berne Ponto de Informação/Biblioteca 
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Kiev 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Odessa Não especificado 

Donetsk Não especificado 

Kharkiv  Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Ucrânia 

Lviv Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Londres Network Regional 

Manchester Network Regional 

Canterbury  Serviços Regionais 

 Leeds  Serviços Regionais 

Liverpool Serviços Regionais 

Birmingham  Serviços Regionais 

 Bristol  Serviços Regionais 

Cambridge Serviços Regionais 

Newcastle-upon-
Tyne  

Serviços Regionais 

Nottingham  Serviços Regionais 

Oxford  Network Regional/Seminários 
British Council 

Reading  Serviços Regionais 

Reino Unido 

South East Serviços Regionais 

Irlanda Belfast  Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Edimburgo Sede 
Escócia 

Aberdeen  Serviços Regionais 

País de Gales Cardiff 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Argélia Algier Não especificado 

Botswana Gaborone Ponto de Informação/Biblioteca 

Camarões Yaoundé 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

  Douala Centro de Ensino 

Cairo 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

África 

Egipto 

Alexandria 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 
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Heliopolis 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Eritreia Asmara Ponto de Informação/Biblioteca 

Etiópia Addis Abeba Ponto de Informação/Biblioteca 

Acra 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais Gana 

Kumasi Acesso Público para 
Informações Gerais/ 

Nairobi 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Quénia 

Mombasa 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Líbia Tripoli   

Malawi Lilongwe 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Mauritânia Rose Hill  

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Namíbia Windhoek 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Rabat Ponto de Informação/Biblioteca 

Marrocos 
 Casablanca  

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Moçambique Maputo Ponto de Informação/Biblioteca 

Abuja 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Lagos 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Nigéria 

Kano 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 
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Port Harcourt   

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Senegal Dakar 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Serra Leoa Freetown 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Joanesburgo Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Cidade do Cabo Não especificado 
África do Sul 

Durban Não especificado 

Sudão Khartoum 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Tanzânia Dar Es Salaam  

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Tunísia Tunis 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Uganda Campala 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Zâmbia Lusaka 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Harare Ponto de Informação/Biblioteca 

Zimbabué 
Bulawayo 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Argentina Buénos Aires 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Brasilia Ponto de Informação/Biblioteca 

Curitiba   

Recife P Acesso Público para 
Informações Gerais 

América 

Brasil 

Rio de Janeiro Acesso Público para 
Informações Gerais 
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São Paulo 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Ottawa Ponto de Informação/Biblioteca 

Candá 
Montreal 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Chile Santiago 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Colômbia Bogotá Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Cuba Havana 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Jamaica Kingston Não especificado 

México Cidade do México Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Trinidad Port of spain Ponto de Informação/Biblioteca 

USA  Washington  Ponto de Informação/Biblioteca 

Venezuela Caracas 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Bahrein Manama Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Daca Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Chittagong Centro de Ensino 
Bangladesh 

Sylhet Enquirt Point 

Myanmar 
(Birmânia) 

Rangoon Não especificado 

Beijing 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Shanghai Não especificado 

Hong Kong 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Guangzhou  Acesso Público para 
Informações Gerais 

China 

Chongqing  Não especificado 

Ásia 

India Nova Deli 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 
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Chennai Acesso Público para 
Informações Gerais 

Calcutá Acesso Público para 
Informações Gerais 

Bombaim Não especificado 

 Chandigarh  Ponto de Informação/Biblioteca 

 Hyderabad  Ponto de Informação/Biblioteca 

Pune  Ponto de Informação/Biblioteca 

Ahmedabad Ponto de Informação/Biblioteca 

Thiruvananthapuram Ponto de Informação/Biblioteca 

Bangalore Ponto de Informação/Biblioteca 

 Bhopal  Ponto de Informação/Biblioteca 

Indonésia Jacarta 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Tokyo 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais Japão 

Osaka 
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Almaty 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Cazaquistão 

Astana Não especificado 

Coreia Seul 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Kota Kinabalu  Não especificado 

 Kuching  Acesso Público para 
Informações Gerais 

Penang 
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Malásia 

Kuala Lumpur  

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Nepal Kathmandu  Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Omã Muscat Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Filipinas Manila Ponto de Informação 
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Qatar Doha 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Singapura 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Marsiling  Centro de Ensino 

Singapura 

Tampines  Centro de Ensino 

Colombo Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Sri Lanka 
Kandy Centro de Ensino/Ponto de 

Informação/Biblioteca 

Taipei Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Taiwan 
Kaohsiung Ponto de Informação/Biblioteca 

Bangcoc Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Chiang Mai  Centro de Ensino 

Ladprao  Centro de Ensino 

Tailândia 

Pinklao Centro de Ensino 

Ankara Ponto de Informação/Biblioteca 

Istambul Não especificado 
Turquia 

Izmir Não especificado 

Hanoi 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Vietnam 

Ho Chi Minh  Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Austrália Sidney Não especificado 

Oceânia Nova 
Zelândia 

 Wellington  Não especificado 

Afeganistão Cabul Não especificado 

Teerão Não especificado 
Irão 

Bahgdad Não especificado 

Tel Aviv 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Israel 

Jerusalem 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Médio 
Oriente 

Jordânia Amman Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 
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Kuwait Mansouriya 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Líbano Beirute 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Islamabad 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Karachi Não especificado 

Lahore  Não especificado 

Peshawar  Não especificado 

Multan Não especificado 

Quetta Não especificado 

Paquistão 

Faisalabad Não especificado 

Khan Yunis  Ponto de Informação/Biblioteca 

Nablus 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Ramallah 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Jerusalem 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Gaza 

Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Palestina 

Hebron Ponto de Informação/Biblioteca 

 Riyadh   

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Jeddah 
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Arábia 
Saudita 

Eastern Province   
Centro de Ensino/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Síria Aleppo Não especificado 

  Damascus 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 
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Abu Dhabi  Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca 

Dubai 

Centro de Ensino/Ponto de 
Informação/Biblioteca/Acesso 
Público para Informações 
Gerais 

Ras Al Khaimah  Centro de Ensino 

Emirados 
Árabes 
Unidos 

 Sharjah  Centro de Ensino 

Uzbaquistão Tashkent Ponto de Informação/Biblioteca 

Yemen Sana Ponto de Informação/Biblioteca 

Fonte: http://www.britishcouncil.org/home-contact-worldwide.htm?mtklink=corporate-homepage-
contact-us-worldwide, visualizado em Maio de 2007 
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ANEXO H 

Rede de Leitorados Italianos no Mundo em 2007  

Rede de leitorados italianos no mundo 

Continente País Cidade Instituição 

Elbasan Universidade "A. Xhuvani" - Faculdade de Língua Estrangeira 

Argirocastro Universidade Eqrem Cabej - Faculdade de Ciência Social 

Scutari Universidade I Shkodres "Luigj Gurakuqi" - Faculdade de Língua Estrangeira 

Tirana Universidade Tiranes - Faculdade de Língua Estrangeira 

Albânia 

Valona Universidade Tecnológica Ismail Qemal - Faculdade de Língua Estrangeira 

Arménia Yerevan Universidade Estatal - Filologia Românica Germânica 

Graz Universidade Karl Franzens - Instituto fuer Romanistik 

Innsbruck Universidade Leopold Franzens -Instituto fuer Romanistik  

Salsburgo Universidade Paris Lodron - Instituto fuer Romanistik  

Viena Universidade Wien - Instituto fuer Romanistik  

Áustria 

Viena Wirtschaftuniversitaet Wien - Instituto fuer Romanische Sprachen UZA IV 

Azerbeijão Baku Azerbeijão Universidade de Línguas - Faculdade deTradução 

Bruxelas Vrije Universidade Bruxelas 

Bruxelas UCL "Universidade Católica Louvain-La-Neuve" 

Bruxelas Universidade Livre de Bruxelas - Faculdade de Filosofia e Letras 

Anversa/Leuven Universidade da Antuérpia - Faculdade de Letras em Wijsbegeerte 

Bélgica 

Anversa/Leuven KUL "Katholieke Universiteit Leuven" - Faculdade de Letras 

Minsk 1 
UniversidadeLinguistica Estatale Biolorrussa de Minsk - Faculdade de 
Comunicação Intercultural, Faculdade de Inglês, Faculdade de Interpretação e 
Tradução 

Bielorrússia 

Minsk 2 
Universidade Estatale Pedagógica Bielorussa di Minsk "Maxim Tanka" - 
Faculdade de Filologia 

Bósnia 
Herzegovina 

Sarajevo Universidade de Sarajevo - Faculdade de Filosofia 

Europa 

Bulgária Sophia 
Universidade Sophia "St. Kliment Ohridski" - Faculdade de Filosofia Clássica e 
Moderna 
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Veliko Trnovo 
Universidade de Veliko Turnovo "St. Cyril and St. Methodius" - Faculdade de 
Línguas Modernas 

Chipre Nicosia Universidade de Chipre - Faculdade de Humanidades 

Pola 1 Universidade de Fiume - Faculdade de Letras 

Pola 2 Universidade de Fiume - Faculdade de Letras 

Zagreb 1 Universidade de Zagreb - Faculdade de Letras 

Zagreb 2 Universidade de Zagreb - Faculdade de Letras 

Croácia 

Zara Universidade de Zara - Faculdade de Letras 

Aarhus Universidade Aarhus - Instituto paraSprog - Litteratura e Cultura 
Dinamarca 

Copenhaga Universidade Kobenhavns - Instituto para Inglês, Germânico e Românico 

Estónia Tartu Universidade de Estudos de Tartu - Faculdade de Filosofia 

Jyvaskyla Universidade de Jyvaskyla - Faculdade de Letras 
Finlândia 

Turku Universidade de Turku - Faculdade de Letras 

Aixenprovence 1 
Universidade de Provence Aix-Marseille 1 (CENTRE D’AIX) - Faculdade de 
Letras e Ciências Humanas 

Aixenprovence 2 Universidade de Franche-Comté - Faculdade de Letras e Ciências Humanas 

Besancon 
Universidade M. de Montaigne - Bordeaux III - Faculdade de Línguas 
Estrangeiras e Línguas Estrangeiras Aplicadas 

Bordeus 
Universidade M. de Montaigne - Bordeaux III - UFR de Línguas Esttrangeiras e 
Línguas Estrangeiras Aplicadas 

Caen 
Universidade de Caen Basse-Normandie - UFR des Langues Vivantes 
Etrangeres 

Cl. Ferrand Universidade BLAISE PASCAL - UFR de Letras, Línguas e Ciências Humanas 

Grenoble 
Universidade STENDHAL GRENOBLE III - UFR de Línguas, Literaturas e 
Civilizações Estrangeiras 

Lyon 1 Universidade LUMIÈRE LYON 2 - Faculdade de Línguas 

Lyon 2 Universidade Jean Moulin Lyon 3 - Faculdade de Linguas 

França 

Lyon  Escola Normal Superior - Faculdade de Línguas 
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Metrz-Nancy Universidade de Metz "P. Verlaine" - UFR Letras e Línguas 

Metrz-Nancy Universidade de Nancy 2 - Faculdade de Línguas e Literaturas Estrangeiras 

Montpellier 
Universidade Paul Valery - Montpellier III - Faculdade de Artes - Letras - 
Línguas - Ciências Humanas e Sociais 

Mulhouse 
Universidade de Haute-Alsace - Faculdade de Letras, Línguas e Ciências 
Humanas 

Paris III 
Universidade de Paris III Sorbonne Nouvelle - UFR Línguas Estrangeiras 
Aplicadas 

Paris VIII Universidade de Paris VIII Vincennes - Faculdade de Línguas 

Paris X Universidade de Paris X Nanterre - UFR de Línguas 

Rennes Universidade de Rennes II Haute Bretagne - UFR de Línguas 

Estrasburgo Universidade Marc Bloch, Strasbourg II - UFR de Línguas Vivas 

Toulouse Universidade deToulouse II Le Mirail - UFR de Línguas Vivas 

Geórgia Tblisi 
Universidade Estatal IVANE JAVAKHISHVILI - Faculdade de Língua e 
Literatura Ocidental 

Berlim 1 Freie Universitat Berlin - FB Philosophie Und Geisteswissenschaften 

Berlim 2 Humboldt Universitat Berlin - Philosophische Fakultaet II 

Bonn Universidade Rheinische Friedrich Wilhelms - Faculdade de Filosofia 

Dresda Technische Universitat Dresden - Faculdade de Filosofia 

Dusseldorf Univerxidade  H. Heine di Dusseldorf - Lehrstuhl fur Romanische Philologie 

Erlangen Universidade Friedrich Alexander - Faculdade de Filosofia II 

Francoforte Sul 
Meno 

Universidade Johann Wolfgang Goethe - Fachbereich Neuere Philologien 

Halle Martin Luther Univ. Halle - Fachbereich Sprach-und Literaturwissenchaften 

Heidelberg 1 Universidade Ruprecht Karls - Instituto Fuer Huebersetzen und Dolmetsche 

Heidelberg 2 Friedrich-Schiller-Universität Jena - Faculdade de Filosofia 

Kassel Universidade Gesamthochschule Kassel 

Alemanha 

Lipsia Universidade Alma Mater - Faculdade de Filosofia 
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Magonza Universidade Johannes 

Mannheim Universidade Mannheim - Faculdade de Filosofia 

Monaco Universidade Ludwig-Maximilians - Instituto de Filologia Românica 

Rostock Universidade Rostock - Faculdade de Filosofia 

Saarbrucken Universidade de Saarlandes 

Estugarda Universidade de Estugarda - Faculdade de Filosofia Histórica 

Treviri Universidade Trier 

Tubinga Universidade de Tübingen - Faculdade de Filologia e Literatura Comparada 

Bath Universidade de Bath - Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais 

Birmingham 
Universidade de Birmingham - Escola de Centro de Humanidades para Línguas 
e Culturas Europeias 

Canterbury Universidade de kent - Escola de Línguas e Culturas Europeias  

Cardiff Universidade de Wales - Escola de Estudos Europeus 

Edimburgo Universidade de Edimburgo - Escola de Literaturas, Línguas e Culturas 

Glasgow Universidade de Glasgow 

Hull Universidade de Hull - Artes e Ciências Sociais 

Londres 1 UniversidadeRoyal Holloway de Londres 

Londres 2 Universidade College London - Faculdade de Artes e Humanidades 

Manchester 1 Universidade de Manchester - Escola de Línguas, Linguisticas e Cultura 

Oxford Universidade de Oxford - Faculdade de Línguas Modernas 

Reading Universidade de Reading - Escola de Línguas e Estudos Europeus 

St. Andrews Universidade de St. Andrews - Escola de Línguas Modernas 

Grã-
Bretanha 

Warwick Universidade de Warwick - Faculdade de Artes 

Atenas Universidade Nacional de Estudos “CAPODISTRIA” - Escola de Filosofia 

Rodi Universidade de Egeo - Escola de Humanidades 

Salonicco 1 Universidade Aristotele de Salonicco - Faculdade de Letras e Filosofia 

Grécia 

Salonicco 2 Macedonia 

Dublin Universidade College - Escola de Línguas, Literaturas e Filme 

Dublin Colégio Trinitá de Dublin - Artes e Humanidades 
Irlanda 

Galway Universidade Nacional da Irlanda - Faculdade de Artes 
Islândia Reykyavik Universidade Haskoli Islands - Faculdade de Humanidades 
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Casaquistão Astana Universidade Gumilev Eurasian 

Riga 1 Universidade Latvijas - Moderno Valodu Fakultate 
Letónia 

Riga 2 Universidade Latvijas - Moderno Valodu Fakultate 

Lituânia Vilnius Universidade Vilnius - Faculdade de Filologia 

Luxemburgo Luxemburgo Universidade de Luxemburgo - Letras e Ciências Humanas 

Skopje 1 
Universidade SS. Cyrul and Methodius - Faculdade de Filologia "Blaze 
Koneski" 

Macedónia 

Skopje 2 
Universidade SS. Cyrul and Methodius - Faculdade de Filologia "Blaze 
Koneski" 

Malta La Valletta Universidade de malta - Faculdade de Artes 

Moldávia Chisinau Universidade Stat din Moldova - Faculdade de Relações Internacionais 

Bergen Universidade de Bergen - Faculdade de Humanidades 
Noruega 

Oslo Universidade de Oslo - Faculdade de Humanidades 

Países 
Baixos 

Groninga Rijks Universiteit Groningen - Faculdade de Letras 

Cracóvia Universidade Jagiellonska - Instituto de Filologia Românica 

Katowice Universidade da Slesia - Faculdade de Filologia 

Lodz Universidade Lodzy - Faculdade de Filologia 

Lublino Universidade Marii Curie-Sklodowskiej - Instituto de Filologia Românica 

Poznan Universidade Adam Miskiewicza - Instituto de Filologia Românica 

Torun Universidade Mikolaja Kopernika w Toruniu - Faculdade de Filologia 

Polónia 

Varsóvia Universidade de Varsóvia - Faculdade de Língua Moderna 

Évora Universidade de Évora 

Faro Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

Lisboa 1 Universidade Clássica de Lisboa 
Portugal 

Lisboa 2 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Brno Universidade MASARYK - Faculdade de Letras e Filosofia 

Olomouc Universidade PALACKÉHO V OLOMOUCI - Faculdade de Filosofia 

Praga 1 Universidade CARLO IV - URS FFUK - Faculdade de Filosofia 
República 
Checa 

Praga 2 
VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE (VSE) - Faculdade de Relações 
Internacionais 

Roménia Bucareste Universidade de Bucareste - Faculdade de Língua Estrangeira 
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Cluj Universidade Babes Bolyai - Faculdade de Letras 

Constança Universidade Ovidius - Faculdade de letras 

Craiova Universidade de Craiova - Faculdade de letras 

Jasi Al.I.Cuza" University of Iasi - Faculdade de Letras 

Timisoara Universidade DE VEST - Faculdade de Letras, Histório e Teologia 

Moscovo 1 Universidade M.V. Lomonosov - Faculdade de Filologia 

Moscovo 2 Universidade de Relações Internacionais MGIMO 

São Petersburgo 1 Universidade Estatal de Petersburgo - Faculdade de Letras 
Rússia 

São Petersburgo 2 Universidade Estatal de Petersburgo - Faculdade de Letras 

Belgrado Universidade de Belgrado - Faculdade de Filologia 

Niksic Universidade de Montenegro - Faculdade de Filosofia Sérvia e 
Montenegro 

Novi Sad Universidade de Novi Sad - Faculdade de Filosofia 

Banska Bystrica Universidade Mateja Bela - Faculdade de Filologia / Faculdade de Economia 

Eslováquia 

Bratislava Universidade Comenio - Faculdade de Filosofia 

Lubiana 1 Universidade Ljubljani - Faculdade de Filosofia 

Eslovénia 

Lubiana2 Universidade Ljubljani - Faculdade de Filosofia 

Barcelona 1 Universidade de Barcelona - Faculdade de Filologia 

Barcelona 2 Universidade Autónoma da Barcelona - Faculdade de Letras e Filosofia 

Cáceres Universidade da Extremadura - Faculdade de Filosofia e Letras 

Córdoba Universidade de Córdoba - Faculdade de Filosofia e Letras 

Girona Universidade de GIRONA - Faculdade de Letras 

Granada Universidade de Granada - Faculdade de Filosofia e Letras 

Madrid 1 Universidade Complutense de Madrid - Faculdade de Filologia 

Madrid 2  Universidade Autónoma de Madrid - Faculdade de Filosofia e Letras 

Salamanca Universidade de Salamanca - Faculdade de Filologia 

Saragoza Univesidade de Saragoza - Faculdade de Filosofia e Letras 

Sevilha Universidade de Sevilha - Area de Filologia Italiana 

Espanha 

Valência Universidade de Valência - Faculdade de Filologia 
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Valadolid Universidade de Valadolid - Faculdade de Filosofia e letras 

Suécia Estocolomo 
Stockholms Universitet Inst. For franska och italienska - Instituto para Francês e 
Italiano 

Losanne Universidade de Losanne - Faculdade de Letras 
Suiça 

Zurique Universidade de Zurique 

Ankara Universidade de Ankara - Faculdade de Língua, História e Geografia 

Istambul Universidade de Istambul - Faculdade de Letras Túrquia 

Smirne Universidade EGEA - Faculdade de Letras 

Kiev Universidade Nacional "TTARAS SHEVCHENKO” - Filologia 

Leopoli Universidade Nacional “IVAN FRANKO” - Língua Estrangeira Ucrânia 

Odessa Universidade Nacional “I. MECHNIKOV” - Interprete e Tradução 

Budapeste 1 Universidade de Estudos ede Budapeste Eootvoss ELTE - Faculdade de letras 

Budapeste 2 Universidade de Estudos ede Budapeste Eootvoss ELTE - Faculdade de letras 

Pecs Universidade de Pecs - Faculdade de Letras e Filosofia 

Hungria 

Szeged Universidade de Szeged - Faculdade de letras e Filosofia 

Tashkent 1 
Universidade da Economia Mundial e da Diplomacia - Faculdade de direito 
internacional / Faculdade de Relações Internacionais 

Uzbaquistão 

Tashkent 2 Universidade das Línguas Mundiais - Humanidades e Educação 

Camarões Dshang Universidade de Dschang - Faculdade de Letras e Ciências Humanas 

Eritreia Asmara Universidade de Asmara - Faculdade de Artes 

Etiópia Addis Abeba  Universidade de Addis Abeba - Instituto de Estudos de Língua 

Moçambique Maputo Universidade Eduardo Mondlane - Faculdade de Letras 

Nigéria Lagos Universidade de Abuja  

Senegal Dakar Universidade Cheikh Anta Diop - Faculdade de Letras e Ciência Humana 

África 

África do 
Sul 

Pretoria Universidade da África do Sul 

Buenos Aires 1 Universidade do Museu Social Argentino - Traductorado 

Buenos Aires 2 Universidade de Buenos Aires - Faculdade de Filosofia e Letras 

América Argentina 

Cordoba Universidade Nacional de Córdoba - Faculdade de Línguas 
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Tucuman Universidade de Tucuman - Faculdade de Línguas 

La Plata 
Univewrsidade Nacional de La Plata - Faculdade de Humanidades e Ciências da 
Educação 

Mar del Plata Universidade Nacional de Mar del Plata - Faculdade de Letras 

Mendoza 1 Universidade Nacional de Cuyo - Faculdade de Letras e Filosofia 

Mendoza 2 Universidade Nacional de Cuyo - Faculdade de Letras e Filosofia 

Rosário Universidade Nacional de Rosério - Letras e Filosofia 

Santa Fé Universidade Nacional do Litoral - Faculdade de Humanidades e Ciências 

Brasilia Universidade de Brasilia - Instituto de Letras 

Curitiba Universidade Federal do Panamá - Sector de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Florianopolis Universidade Federal de Sanata Catarina - Centro de Comunicação e Expressão 

Fortaleza Universidade Federal do Ceará - Centro de Humanidade  

Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Letras 

Salvador Federal da Bahia - Instituto de Letras 

São Paulo 1 
Universidade de São Paulo USP - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 

São Paulo 2 
Universidade de São Paulo USP - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 

São Paulo em 
Assis 

Universidade Estadual Paulista UNESP -  Faculdade de Ciências e Letras  

Brasil 

Vitória 
Universidade Federal do Espírito Santo UFES - Centro de Ciências Humanas e 
Naturais 

Calgary Universidade de Calgary - Faculdade de Humanidades 

Montreal Universidade de Montreal - Faculdade de Artes e de Ciências  

Ottawa Universidade de Ottawa - Faculdade de Artes 

Canadá 

Vancouver Universidade de Carleton - Colégio de Humanidades 

Conceição Universidade da Conceição - Faculdade de Humanidades e Arte 

Santiago Universidade de Santiago USACH - Humaística 
Chile 

Santiago Universidade de Valparaíso 

Costa Rica São José Universidade da Costa Rica - Faculdade de Letras 
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Cuba Havana Universidade de Havana - Faculdade de Línguas Estrangeiras 

Equador Quito Universidade Central do Equador - Faculdade de Arquitectura 

Guatemala Guatemala Universidade de São Carlos da Guatemala - Escola de Ciências Linguisticas 

Cidade do México 
1 

Instituto Politécnico Nacional - Unidade Santo Tomás - Centro de Ensino de 
Línguas Estrangeiras 

México 

Cidade do México 
2 

Universidade Nacional Autónoma do México - Centro de Ensino de Línguas 
Estrangeiras 

Assunção Universidade Nacional de Assunção - Faculdade de Filosofia 

Paraguai 

Assunção 
Universidade Catóklica de Assunção - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Arequipa 
Universidade Nacional de Santo Agostinho - Faculdade de Filosofia e 
Humanidades 

Perú 

Lima Universidade de Lima - Programa de Estudos Gerais 

Boston 1 Universidade de Massachusetts 

Boston 2 Universidade de Brown 

Boston Colégio de Boston 

Chicago/Evanstone Universidade de Chicago 

Filadélfia Universidade da Pensylvania 

Houston Universidade de Houston 

Los Angeles Universidade da California 

New Jersey Universidade de Rutgers 

Nova York 1 Universidade de Nova York 

EUA 

St. Louis Universidade de Washington em St. Louis 

Uruguai Montevideo 
Universidade da República - Faculdade de Humanidades e Ciências da 
Educação 

Venezuela Caracas Universidade Central da Venezuela - Humanidades e Educação 

Cantão 
Universidade Guangdong para Estudos Estrangeiros - Faculdade de Língua e 
Literatura Estrangeira 

Hong Kong Universidade de Hong Kong - Centro de Linguagem 

Nanchino Nanjing Universidade Normal - Escola de Línguas e Culturas Estrangeiras 

Pequim 1 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing - Faculdade de Francês e de 
Italiano 

Pequim 2 
Universidade de Negócios Internacionais e Ecónomia - Faculdade de Língua 
Italiana 

Ásia China 

Pequim 3 
Universidade de Língua e Cultura de Beijing - Faculdade de Língua e Literatura 
Estrangeira 
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Pequim 4 Universidade de Tsingshua - Faculdade de Literatura Chinesa 

Shanghai 
Universidade de Estudos Internacionalde Shanghai - Faculdade de Italiano, 
Espanhol, Português e Grego 

Xian Universidade de Estudos Internacional de Xian - Escola de Turismo 

Coreia Seul Universidade Católica Sogang 

Filipinas Manila Universidade das Filipinas - Colégio de Artes e Letras 

Kyoto Universidade Ritsumeikan - Faculdade de Letras 

Tokyo 1 Universidade Sophia (Jochi Daigaku) Japão 

Tokyo 2 Universidade Keio - Faculdade de Letras 

Mumbai Universidade de Mumbai 
India 

Nova Deli Universidade de Deli - Faculdade de Artes 

Indonésia Jacarta Universidade Indónésia 

Kuala Lumpur1 Universidade Malaya - Faculdade de Línguas e Linguisticas 
Malásia 

Kuala Lumpur 2 Universidade Malaya - Faculdade de Línguas e Linguisticas 

Nova 
Zelândia 

Wellington 
Universidade Victoria de Wellington - Escola de Línguas e Culturas Asiáticas e 
Europeias 

Paquistão Karachi Universidade de Karachi - Faculdade de Artes 

Tailândia Bangcoc Universidade Chulalongkorn - Faculdade de Artes 

Vietnam Hanoi Universidade Thang Long 

Argélia Argeli Universidade Ben Youcef Ben Khedda - Faculdade de Letras e Línguas 

Gedda Universidade King Abdulaziz - Artes e Humanidades 
Arábia 
Saudita 

Ryadh Universidade King Saud - Colégio de Línguas 

Alexandria Universidade de Alexandria - Faculdade de Letras 

Cairo 1 Universidade do Cairo - Faculdade de Artes 

Cairo 2 Universidade Ain Shams - Faculdade de Língua 

Cairo 3 Universidade Al-Azhar - Faculdade de Língua e Tradução 

Egipto 

Minia Universidade Minia - Faculdade de Al-Alsun 

Amman 1 Universidade da Jordânia - Faculdade de Artes 

Amman 2 Universidade da Jordânia - Faculdade de Artes 

Mediterrâneo 
e Médio 
Oriente 

Jordânia 

Irbid/MafraQ Universidade Yarmouk - Faculdade de Artes 
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  Irbid/MafraQ Universidade Irbid/MafraQ - Centro de Língua 

Isfahan Universidade de Isfahan - Faculdade de Línguas Estrangeiras 

Teerão 1 Universidade Livre Islâmica - Língua Estrangeira Irão 

Teerão 2 Universidade Teheran State - Língua e Literatura Estrangeira 

Haifa Universidade de Haifa - Humanidades 
Israel 

Tel Aviv Universidade de Tel Aviv - Humanidades 

Líbano Beirute Universidade Libanesa - Faculdade de Letras e Ciências Humanas 

Tripoli 1 EL FATAH - Faculdade de Letras 
  

Tripoli2 Universidade de Estudos Superirores Janzour 

Marrocos Rabat 
Universidade "Mohammed V" de Rabat - Faculdade de Letras e Ciências 
Humanas 

Aleppo Universidade de Aleppo - Instituto de Línguas 

Damasco 1 Universidade de Damasco - Centro Linguistico 
Síria 

Damasco 2 
Universidade de Damasco - Faculdade de Artes e Humanidades / Faculdade de 
Letras 

Tunisi 1 Universidade de Tunis - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

Tunísia 

Tunisi 2 Universidade 7 novembre a Cartagine - Instituto Superior de Língua da Tunísia 

Yemen Sana Universidade Sana - Faculdade de Línguas 

Adelaide Universidade Flinders do Sul da Austrália - Escola de Humanidades 

Armidale Universidade de New England - Artes 

Canberra Universidade Australiana Nacional - Faculdade de Artes 

Clayton Universidade de Monash - Faculdade de Artes 

Magill Universidade do South Austrália - Escola para Estudos Internacionais 

Melbourne 1 Universidade de Melbourne - Faculdade de Artes 

Melbourne 2 Universidade A Trobe - Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais 

Perth Universidade da Western Austrália 

Sydney Universidade de Tecnologia - Instituto para Estudos Internacionais 

Oceânia Austrália 

Wollongong Universidade de Wollongong -  Faculdade de Artes 

 

Fonte: www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona, visualizado em Maio de 2007 
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ANEXO I 

Instituto Italiano de Cultura no Mundo em 2007 

Continente País Cidade 
Hamburgo 
Berlim 
Colónia 
Franckfurt 
Mónaco 
Estugarda 

Alemanha 

Wolfsburg 
Bélgica Bruxelas 
Croácia Zagabria 

Innsbruck 
Áustria 

Viena 
Lille 
Lyon 
Marselha 
Paris 
Estrasburgo 

França 

Grenoble 
Atenas 

Grécia 
Salonicco 

Hungria Budapeste 
Irlanda Dublin 
Países Baixos Amesterdão 
Portugal Lisboa 

Cracóvia 
Polónia 

Varsóvia 
Roménia Bucareste 

Moscovo 
Rússia 

São Petersburgo 
Sérvia Belgrado 
Suécia Estocolmo 
Suiça Zurique 
Dinamarca Copenhaga 
Finlãndia Elsinquia 

Edimbrugo 
Grã Bretanha 

Londres 
Lituânia Vilnius 
Luxemburgo Luxemburgo 

Barcelona 
Espanha 

Madrid 
República Checa Praga 
Malta Valletta 
Eslovénia Lubiana 
Ucrânia Kiev 
Bulgaria Sofia 

Europa 

Noruega Oslo 

África Argélia Algeri 
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Egipto Cairo 
Marrocos Rabat 
Tunísia Tunisi 
Etiópia Addis Abeba 
Quénia Nairobi 

África do Sul Pretória 

México Cidade do México 
Buenos Aires 

Argentina 
Cordoba 
Rio de Janeiro 

Brasil 
São Paulo 
Montreal 
Toronto Canadá 
Vancover 

Chile Santiago 
Colômbia Bogota 
Guatemala Cidade da Guatemala 
Perú Lima 

Chicago 
Los Angeles 
Nova York 
São Francisco 

EUA 

Washington 
Venezuela Caracas 

América  

Uruguai Montevideo 

Índia Nova Déli 
Indonésia Jacarta 

Pequim 
China 

Xangai 
Quioto 

Japão 
Tóquio 

Singapura Singapura 

República da 
Coreia 

Seul 

Ancara 

Ásia 

Turquia 
Istambul 

Haifa 
Israel 

Tel Haviv 
Libano Beirute 
Síria Damasco 

Médio 
Oriente 

Líbia Tripoli 

Melbourne 
Oceânia Australia 

Sydney 

 

Fonte: www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona, visualizado em Maio de 2007 
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ANEXO J 

Institutos Cervantes no mundo em 2007  

Continente País Cidade 
Berlim 
Bremen 
Hamburgo 

Alemanha 

Munich 
Bélgica Bruxelas 
Bulgária Sófia 
Croácia Zagreb 
Áustria  Viena 
Eslováquia Bratislava 
Eslovénia Liubliana 

Bordéus 
Lyon 
Paris 

França 

Toulouse 
Grécia Atenas 
Hungría Budapeste 
Irlanda Dublin 

Milão 
Nápoles 
Palermo 

Itália 

Roma 
Países Baixos Utrecht 
Portugal Lisboa 

Londres 
Leeds Reino Unido 
Manchester 
Cracóvia 

Polónia 
Varsóvia 

Rep. Checa Praga 
Roménia Bucareste 
Rússia Moscovo 
Sérvia Belgrado 

Europa 

Suécia Estocolmo 
Argel 

Argélia 
Oran 
Cairo 

Egipto 
Alexandria 
Casablanca 
Fes 
Marraquexe 
Rabat 
Tânger 

Marrocos 

Tetouan 

África 

Tunísia Túnis 
Brasília 
Curitiba 
Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
Salvador da Baía 

Brasil 

São Paulo 

América 

EUA Albuquerque 
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Chicago 
Nova York 
Seattle 

Canadá Calgary 
Líbano Beirut 
Síria Damasco 
China Pequim 
Filipinas Manila 
Índia Nova Deli 
Indonésia Jacarta 
Israel Tel-Aviv 
Japão Tóquio 
Jordânia Amman 
Malásia Kuala Lmpur 
Turquia Istambul 

Ásia 

Vietname Hanói 

 

Fonte: www.cervantes.es, visualizado em Maio de 2007 
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ANEXO L 

Alliance Française no Mundo em 2007 

Continente País Continente País 
Albânia Arménia 
Andorra Bahrein 
Bélgica Bangladesh 
Bulgária Birmânia 
Chipre Brunei 

Croácia Rep. Pop. Da China 

Dinamarca Coreia do Sul 

Espanha Emirados Árabes Unidos 

Estónia India 
França Indonesia 
Hungria Japão 
Irlanda Kirghizistan 
Islândia Malásia 
Itália Mongólia 
Casaquistão Nepal 
Letónia Uzbaquistão 
Lituânia Paquistão 
Macedónia Filipinas 
Malta Singapura 
Moldávia Sri Lanka 
Mónaco Taiwan 
Noruega 

Ásia 

Tailânida 

Países Baixos Canadá 

Polónia EUA 
Portugal Argentina 

Rep. Eslováruia Bolivia 

Rep. Checa Brasil 
Roménia Chile 
Inglaterra Coloômbia 
Rússia Costa Rica 
Suécia Equador 
San Marino Guatemala 
Suiça Guiana 

Europa 

Ucrânia Honduras 

África do Sul México 
Angola Nicarágua 
Botswana Panama 
Camarões Paraguai 
Cabo Verde Perú 
África Central El Salvador 

África 

Comores 

 

América 

Suriname 
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Costa do Marfim Uruguai 
Djibouti Venezuela 

Egipto Austrália 
Eritreia Ilhas Cook 
Etiópia Fidji 
Gabão Nova Zelândia 
Gâmbia Papouasie 
Gana 

Oceânia 

Vanuatu 

Quénia 
Lesoto 
Libéria 
Madagáscar 
Malawi 
Marrocos 

Ilhas Mauricias 

Mauritânia 
Niger 
Nigéria 
Uganda 

Rep. Dem. Do Congo 

São Tomé e Principe 

Senegal 
Seicheles 
Serra Leoa 
Sudão 
Swazilandia 
Tanzânia 
Zâmbia 

Zimbabue 

 

 


