
No primeiro dia de aula perguntamos aos alunos de 

Português para iniciantes: por que vocês querem 

estudar Português? Dentro de uma variedade de 

respostas, as que mais se destacam são: “Adoro a 

sonoridade da língua”, “quero ler as literaturas na língua origi-

nal” e “gosto muito da música brasileira”. Vem então a segunda 

pergunta: vocês sabiam que o Português é a sexta língua mais 

falada no mundo? Com esse fato tomamos os alunos de surpresa, 

pois a maioria relaciona a língua portuguesa somente a Portugal 

e ao Brasil, esquecendo-se da África de expressão lusófona, de 

Timor Leste na Oceania e de Goa e Macau na Ásia. Destacamos, 

também, que, no contexto norte-americano, há comunidades de 

imigrantes portugueses em Providence (Rhode Island), Newark 

(Nova Jersey) e grupos recentes de imigrantes brasileiros que se 

estabeleceram nas cidades de Boston, San Diego, Nova York e 

Fort Lauderdale, espalhadas por diferentes estados norte-ame-

ricanos.  

A nossa formação como professores de Português com douto-

rado nos Estados Unidos tem sido de grande proveito para os 

alunos que têm o espanhol como língua nativa. Nos departa-

mentos chamados Departamentos de Espanhol e Português das 

universidades norte-americanas, os alunos de pós-graduação são 

expostos tanto à literatura latino-americana quanto à literatura 

espanhola e à literatura em língua portuguesa. Em lugares onde 

os grupos de imigrantes de origem centro e sul-americanas se 

estabeleceram no passado houve a necessidade de criar áreas de 

especialização que lidassem com as culturas destas novas comu-

nidades. Com a chegada de portugueses no passado e de brasilei-

ros mais recentemente, as universidades localizadas nas regiões 

de concentração dessas populações vieram com o tempo criando 

cursos que atendessem ao interesse pelo estudo das culturas 

em Português relacionadas à Lusofonia. O interesse por esses 

grupos e as culturas representadas por eles vem conquistando 

espaço além das comunidades, o que reflete a importância tanto 

do espanhol quanto do Português num contexto globalizado. A 

exemplo disso podemos citar os departamentos de Espanhol e 

Português da Georgetown University, Indiana University, Rutgers 

University, Tulane University, University of California (Santa Bár-

bara e Los Angeles), University of Florida, entre outras.

Dentro desse âmbito panlatino, os professores têm a capacidade 

de permear entre diferentes culturas, o que facilita ao docente 

formado em um Departamento de Espanhol e Português traba-

lhar em universidades onde a língua franca é o espanhol. Este 

professor funciona como um mediador ou elo entre as culturas 

hispânicas e as culturas da lusofonia, permitindo uma aproxi-

mação informada às literaturas, culturas e línguas de ambos os 

mundos. Compete a esse professor levar em conta a bagagem 

cultural e linguística trazida pelos alunos à sala de aula, permitin-

do a aquisição da nova língua através de um contraste com a sua 

língua materna.

Porto Rico é um exemplo do que mencionamos acima. Na Ilha 

temos duas línguas oficiais: o inglês e o espanhol. Se bem obser-

varmos na maioria dos alunos um verdadeiro bilinguismo, o espa-

nhol é a língua prezada no uso cotidiano e tida como marca da 

identidade nacional porto-riquenha. No campus de Río Piedras da 
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*Professores doutores de Português do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade de Porto Rico no campus de Río Piedras

Universidade de Porto Rico (UPR-RP), convivemos diariamente 

com um grande número de alunos interessados na aprendizagem 

do Português. Há 420 estudantes que anualmente fazem conosco 

cursos que vão desde o nível básico ao nível avançado. O progra-

ma de ensino do Português na UPR-RP utiliza o método intensivo. 

Este método consiste em maximizar a exposição do aluno à lingua 

em questão através de cinco horas de contato com um professor, 

mais duas horas e meia de contato com um assistente, nativo da 

língua, no que chamamos de “laboratório vivo”. Sendo assim, as 

quatro destrezas linguísticas: compreensão auditiva, expressão 

oral, leitura e expressão escrita são desenvolvidas ao mesmo 

tempo em que a pronúncia e a produção oral são substanciadas. 

Em um terceiro semestre os alunos são introduzidos à literatura 

lusófona através de peças teatrais e se familiarizam nos cursos 

avançados com as literaturas africanas de expressão lusófona, 

literatura portuguesa e brasileira, estudos culturais portugueses 

e brasileiros, cinema brasileiro e português, abrindo os horizontes 

desses estudantes para o mundo cultural da Lusofonia.

Para alcançar esta meta contamos há sete anos com a presença 

de um leitor do Instituto Camões (IC), que é um órgão público do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal que atua nas 

áreas da cultura e do ensino. O IC articula a sua ação com outras 

instâncias competentes do Estado português, nomeadamente os 

Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. Tem por missão propor e executar a política de 

divulgação e de ensino da língua e cultura portuguesas no estran-

geiro e promover o português como língua de comunicação in-

ternacional, além de favorecer a divulgação de diferentes formas 

de expressão artística. Atualmente, o IC desenvolve atividades em 

72 países, atendendo a 155 mil alunos de português ao redor do 

mundo.

Brevemente, contaremos com a colaboração da Divisão de Pro-

moção da Língua Portuguesa (DPLP). A DPLP é uma secretaria 

dentro do Departamento Cultural do Ministério de Relações Exte-

riores do Brasil que possui uma rede de leitorados que reúne pro-

fessores especialistas em língua portuguesa, literatura e cultura 

brasileiras, incumbidos de atuar em conceituadas universidades 

estrangeiras. Os leitores são selecionados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 

Educação (Capes/MEC) e pelas instituições acadêmicas no exte-

rior. Atualmente, o Departamento Cultural do Itamaraty coordena 

e subsidia as atividades de 64 leitorados distribuídos em univer-

sidades de reconhecido prestígio em 41 países. Adicionalmente, 

colabora com diversas outras instituições acadêmicas estrangei-

ras que desenvolvem trabalhos voltados para o estudo de temas 

brasileiros. Com o objetivo de fortalecer ainda mais o nosso 

vínculo com a Lusofonia estão sendo estabelecidos acordos de 

colaboração com diferentes instituições internacionais, entre elas 

a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade do 

Porto e a Universidade de Coimbra. Esses acordos visam inter-

câmbios culturais, científicos e acadêmicos, ampliando a oferta 

de cursos em diversas áreas para aqueles estudantes que irão 

aprofundar os seus estudos em universidades brasileiras, euro-

peias e americanas na área de literatura, linguística e tradução 

ou trabalhar na área de turismo ou em empresas multinacionais. 

Com a sinergia entre a UPR-RP, o IC, a DPLP e o mundo acadê-

mico lusófono, o Departamento de Línguas Estrangeiras da UPR-

-RP se tornará o primeiro programa de português especializado 

em Estudos Lusófonos do Caribe. Assim, contribuiremos com o 

desenvolvimento e a formação de profissionais, partindo de uma 

visão de mundo e uma compreensão das culturas lusófonas de 

uma maneira integrada. 
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NA UNIVERSIDADE DE PORTO RICO É GRANDE A PROCURA PELO ENSINO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA.
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