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P. 20-21AngelinA CostA é AdjuntA dA CoordenAção do ePe nA nAmíbiA

Angelina Costa é Adjunta da Coordenação do Ensino Português na Namíbia, um 
país onde o português é língua de opção curricular nas escolas namibianas, a 
partir do 8º ano, sendo ministrada a mais de dois mil estudantes, desde o ensino 
básico ao superior.

AssinAdo Pelos governos Português e nAmibiAno em 2011 P. 20

“A procura e o interesse pela 
língua portuguesa são constantes 
na Namíbia”

P. 21A PAlAvrA dos leitores

bArbArA HlibowiCkA-weglArz

isabel Pinho
leitora de Português na 
universidade de estudos 
estrangeiros de  Pequim

“Português é 
entendido como 
língua de trabalho 
e de interesse 
económico”

P. 22

Memorando de Entendimento sobre o ensino do 
Português foi renovado

luís Pires
leitor de Português na 
universidade de estudos 
internacionais de Xangai

“Cresceu o 
número de 
instituições 
superiores com 
cursos de 
português”

“Formamos pesquisadores que 
trabalham nas universidades 
polacas. Formamos tradutores, 
autores de dicionários. Os 
estudantes sabem que há muitas 
saídas profissionais para eles”

“Há um interesse crescente 
pela língua portuguesa 
na Polónia”

josé CostA diAs P. 22

No Liceu Ruy Barbosa o 
português é ensinado há 30 anos
“O alargamento da rede Camões 
I.P. é muito importante para 
o fortalecimento da presença 
da língua portuguesa na Polónia”

Em novembro de 2011, a pedido do governo namibiano, foi assinado um Memorando de Entendimento 
entre Lisboa e Windhoek, que definiu a adoção do Português Língua Estrangeira, como disciplina de 
opção curricular no sistema de ensino da República da Namíbia. O interesse do Executivo namibiano em 
oferecer aos seus alunos a possibilidade de aprenderem português como língua estrangeira mantém-se. 
Prova de tal, foi a recente prorrogação deste documento e a definição da sua manutenção até 2020...
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AssinAdo Pelos governos Português e nAmibiAno em 2011 foi ProrrogAdo Até 2020

AngelinA CostA é  A AdjuntA dA CoordenAção do ePe nA nAmíbiA

Memorando de Entendimento sobre o ensino da língua portuguesa foi renovado
Em novembro de 2011, a pedi-

do do governo namibiano, foi assina-
do um Memorando de Entendimento 
entre Lisboa e Windhoek, que definiu 
a adoção do português língua estran-
geira, como disciplina de opção curri-
cular no sistema de ensino da Repú-
blica da Namíbia.“A partir de janeiro 
de 2012, o ensino da língua portu-
guesa passou a ser um projeto nacio-
nal, em que todas as escolas, públi-
cas e privadas, têm a oportunidade 
de incluir no currículo, o ensino de 
Português Língua Estrangeira como 
disciplina de opção curricular em re-
gime integrado, do 8º ano ao 12º 
ano”, explica Angelina Costa.

Quatro anos depois, mantém-se 
o interesse do Executivo namibiano 
em oferecer aos seus alunos a pos-
sibilidade de aprenderem português 
como língua estrangeira. Prova de 
tal, foi a recente prorrogação do Me-
morando de Entendimento, que de-
finiu a sua manutenção até 2020. 
Decisão que a Adjunta de Coorde-
nação de Ensino Português na Na-
míbia considera ser “sem dúvida”, 
uma prova “do sucesso alcançado 
nos quatro anos de implementação”.

“Desde a assinatura do Memo-
rando de Entendimento que o proje-
to da língua portuguesa é visto pelo 
governo namibiano como um projeto 

nacional”, destaca, sublinhando que 
sem a vontade política dos namibia-
nos,” o projeto não poderia ter tido 
sucesso”. “Ao formamos os profes-
sores namibianos como futuros pro-
fessores de língua portuguesa e ao 
criarmos este projeto para os alunos 
namibianos, tornamos a apropriação 
do projeto por parte do governo na-
mibiano possível”, garante ainda.

formAção de Professores 
e ofertA de mAnuAis

No âmbito desta ‘parceria’ es-
tabelecida há cerca de cinco anos, 
com a assinatura do Memorando de 
Entendimento, o governo português 

comprometeu-se a dar apoio finan-
ceiro e técnico na implementação da 
língua portuguesa como disciplina de 
opção curricular no sistema de en-
sino daquele país, através da ofer-
ta de bolsas de imersão aos futuros 
professores e da disponibilização de 
manuais e recursos necessários para 
o ensino da língua, explica Angelina 
Costa. Na Namíbia, o National Ins-
titute for Educational Development 
- NIED (Instituto Nacional para o De-
senvolvimento da Educação, na si-
gla em português) criou um Comité 
Curricular de Português, constituí-
do por professores locais de língua 
portuguesa, professores e leitores da 

rede EPE e membros do Ministério 
de Educação namibiano, “para de-
senvolverem um programa e outros 
materiais curriculares necessários à 
adoção do português como língua de 
opção curricular nas escolas secun-
dárias namibianas”, recorda a Adjun-
ta de Coordenação de Ensino Portu-
guês naquele país, referindo ainda 
que a par do NIED, o Camões, I.P. 
colabora também com a Directorate 
of National Examinations and Asses-
sment - DNEA (Direção de Exames 
Nacionais e Avaliação) “na elabora-
ção, revisão e correção dos exames 
nacionais de língua portuguesa de 
10º e 12º anos”.

Um desafio, mas ao mesmo tempo uma 
oportunidade para aplicar os conhecimentos 
adquiridos na África do Sul, ao longo de dez 
anos, como professora de português na vertente 
de Português Língua Estrangeira. Foi com estes 
princípios em mente que Angelina Costa aceitou 
assumir o cargo que desempenha há pouco mais 
de ano e meio. É Adjunta da Coordenação do 
Ensino Português na Namíbia, um país onde 
o português é língua de opção curricular nas 
escolas namibianas, a partir do 8º ano, sendo 
ministrada a mais de dois mil estudantes, desde 
o ensino básico ao superior.

“A formação de professores é o pilar do projeto de língua portuguesa na Namíbia”

Quais são os números do ensino por-
tuguês, tanto no básico e secundário 
como no ensino universitário?

Atualmente o número de alunos 
no ensino básico é de 136 alunos, 
1783 alunos no ensino secundário, o 
que perfaz um total de 1919, e 125 
alunos na Universidade da Namíbia. 
O que torna este número surpreen-
dente é o facto de a maioria destes 
alunos serem namibianos e de o por-
tuguês ser uma língua de opção cur-
ricular a partir do 8º ano nas escolas 
namibianas. 

em quantas escolas é oferecido 
como língua estrangeira de opção 
curricular? Há perspetivas de au-
mento do número de escolas a in-
cluírem o ensino do português?

Atualmente o português é uma 
língua estrangeira de opção curricu-
lar em 22 escolas em sete regiões 
da Namíbia, nomeadamente Kho-
mas, Erongo, Oshana, Ohangwena, 
Rundu, Divundu e Tsumeb. O Memo-
rando de Entendimento foi assinado 
a 14 de novembro de 2011 e o por-
tuguês foi implementado em nove es-

colas no início de 2012 com um to-
tal de 371 alunos. Neste momento o 
projeto está numa fase de consolida-
ção em que é necessário analisar as 
necessidades específicas e concen-
trarmo-nos na formação contínua 
dos professores namibianos, sem 
descurarmos com certeza o cresci-
mento do mesmo. De acordo com a 
estrutura de que disponibilizamos e 
com número de professores que ter-
minam os seus cursos de português 
na Universidade da Namíbia, é pos-
sível um aumento anual de uma a 
duas escolas na rede. 

nos vários níveis de ensino tem au-
mentado a procura, o interesse, pela 
aprendizagem do português?

A procura e o interesse pela lín-
gua portuguesa são constantes na 
Namíbia porque há uma consciên-
cia de que a língua, devido à proximi-
dade com Angola, é sinónimo de po-
der económico. Residem na Namíbia 
Cerca de 100 mil angolanos, a somar 
os 1500 portugueses, e cerca de 500 
mil angolanos visitam anualmente a 
Namíbia, aqui utilizando os serviços 

de saúde, os serviços educacionais e 
para adquirirem bens e passar férias. 
Esta mobilidade gera uma necessi-
dade real por parte dos homens de 
negócios, empresas e comerciantes 
locais em falarem português, o que 
é visto como uma mais-valia profis-
sional. Se acrescentarmos a coope-
ração forte com o Brasil a nível mili-
tar, em que toda a marinha de guerra 
namibiana fala português e é forma-
da em academias brasileiras, há uma 
importância geoestratégica do portu-
guês que é falado em todo o Atlân-
tico Sul.

o português é também ensinado 
no formato de cursos livres. Quan-
tos alunos os frequentam, onde são 
ministrados e quais as idades dos 
alunos?

Os cursos livres são oferecidos no 
Centro Diogo Cão em horário pós-la-
boral. Estes cursos são de 52 horas 
e decorrem duas vezes por semana 
com uma duração de 13 semanas. 
A média anual é de 120 alunos e a 
faixa etária destes é entre os 18 e os 
70 anos. 

Qual é o perfil dos estudantes que 
optam por aprender português, nas 
suas variadas formas de oferta? o 
que os leva a optar por esta língua?

Os alunos procuram estes cur-
sos por motivos profissionais, porque 
querem viajar para países de expres-
são portuguesa ou porque gostam da 
língua. Há uma grande procura pela 
classe médica e por empresários.

Que programas, atividades, projetos 
de complemento ao ensino do portu-
guês, são desenvolvidos?

A Coordenação de Ensino/Centro 
Diogo Cão em conjunto com a Em-
baixada de Portugal em Windhoek, 
com o apoio do Camões, I.P leva a 
cabo todos os anos um Plano de Ati-
vidades Culturais. Algumas destas 
atividades são desenvolvidas através 
de parcerias com organismos/enti-
dades locais, designadamente Tuli-
panmwe, a National Gallery of Na-
mibia, que é uma oficina de trabalho 
de artistas plásticos, e uma Residên-
cia de Dança em parceria com o Col-
lege of Arts. Este ano estabeleceu-
-se uma parceria com o Município de 

Windhoek para incluir no conceitua-
do Windhoek Jazz Festival, um ar-
tista português de jazz. Outras ativi-
dades que decorrem anualmente são 
o Festival de Cinema da EUNIC e o 
Festival Ibero-americano. No cômpu-
to geral, são desenvolvidas todos os 
anos uma média de 13 atividades 
culturais.

A formação de professores é o ga-
rante para a continuidade do ePe na 
namíbia? Para além da docência, é 
disponibilizada a especialização em 
tradução/interpretação?

A formação de professores é o pi-
lar de todo o projeto de língua por-
tuguesa na Namíbia. Os professo-
res que estão no terreno necessitam 
de um apoio constante, de construir 
e manter a confiança que têm ne-
les, enquanto falantes e professo-
res de língua portuguesa, para pode-
rem melhorar as suas competências 
e motivar os alunos para a aprendi-
zagem da língua e de adquirirem um 
sentido de pertença. 

Os professores deste projeto es-
tão motivados para ensinar a nossa 
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os leitoresCom A PAlAvrA...

isabel Pinho
leitor de Português na 
universidade de estudos 
estrangeiros de  Pequim

Memorando de Entendimento sobre o ensino da língua portuguesa foi renovado

luís Pires
leitor de Português na 
universidade de estudos 
internacionais de Xangai

A recente prorrogação do do-
cumento mantém os mesmos prin-
cípios que estiveram na génese da 
sua assinatura. 

Angelina Costa explica que o go-
verno português continuará a dar 
apoio financeiro e técnico na imple-
mentação do português, mantendo 
a formação contínua de professo-
res namibianos, a oferta de aos fu-
turos professores e a entrega de ma-

nuais e outros recursos para o ensino 
da língua. Da parte do Ministério da 
Educação namibiano, mantém-se o 
compromisso de contratar os futu-
ros professores namibianos de por-
tuguês e de dinamizar o Comité 
Curricular de Português para desen-
volverem as ferramentas necessárias 
à adoção do português como língua 
de opção curricular nas escolas se-
cundárias namibianas.

“A formação de professores é o pilar do projeto de língua portuguesa na Namíbia”
língua e como conseguem, de uma 
forma extraordinária, motivar os seus 
alunos…

No dia 30 de novembro decorreu 
no Centro Diogo Cão uma cerimónia 
com o objetivo de reconhecer o me-
lhor aluno de língua portuguesa de 
cada escola onde o português é en-
sinado como língua de opção curri-
cular. Foi extremamente recompen-
sador verificar que os alunos estão 
motivados para aprender português 
e quiçá para serem futuros profes-
sores de Língua Portuguesa. Nesta 
cerimónia os alunos receberam um 
certificado e um dicionário de língua 
portuguesa.

A Universidade da Namíbia ain-
da não oferece um curso em Tradu-
ção/Interpretação. Neste momento, 
os nossos esforços estão concentra-
dos na formação de professores. A 
Universidade da Namíbia reconhe-
ce a preponderância da Língua Por-
tuguesa neste contexto e com cer-
teza poderá ser criado num futuro 
próximo um curso em Tradução e 
Interpretação.

numa entrevista para o encarte Ca-
mões, iP de julho/2015, referiu o 
protocolo com a Polícia da namí-
bia para o ensino de português, as-
sim como os cursos ministrados a 
diplomatas. estas vertentes do en-
sino mantêm-se? 

O protocolo com a Polícia Nami-
biana foi prorrogado por mais qua-
tro anos aquando da visita da Senho-
ra Secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, Dra. 
Teresa Ribeiro. A intenção de reno-
var e de possivelmente aumentar o 
número de cursos mostra o sucesso 
que este protocolo alcançou. 

O protocolo com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros mantém-
-se mas encontra-se neste momen-

to em avaliação para que possamos 
adequar o curso aos horários dos fun-
cionários deste ministério. Há um in-
teresse por parte do Ministério da 
Defesa em que os seus oficiais apren-
dam a língua portuguesa mas esta-
mos a encetar conversações.

Que metas ainda há a alcançar, na 
sua opinião?

Uma das metas a alcançar é tor-
nar este projeto sustentável na me-
dida em que seja assegurado pelas 
instituições namibianas. Este é um 
projeto muito recente, mas a meu 
ver é importante investir na forma-
ção dos professores para que no fu-
turo o possam assegurar. A chave é a 
formação contínua e também garan-
tir que as instituições, principalmen-
te as de ensino superior, tenham um 
corpo docente constituído por pro-
fessores devidamente qualificados e 
com o nível de proficiência desejado. 

Outra meta passará por tentar 
colaborar com a Namibian Univer-
sity of Science and Technology (Uni-
versidade da Namíbia para a Ciência 
e Tecnologia) para criarmos cursos 
de língua portuguesa para os estu-
dantes de turismo e de cursos técni-
co profissionais.

e que futuro poderá ter a aprendiza-
gem do português na namíbia? na 
sua entrevista em julho/2015, afir-
mava que tinha “todas as condições 
para se tornar a segunda língua mais 
falada na namíbia”. mantém essa 
crença?

O português poderá tornar-se a 
segunda língua estrangeira mais fa-
lada na Namíbia. Pressupõe-se que 
a percentagem de falantes de lín-
gua portuguesa se situe entre os 5 a 
10%. Além das línguas locais, as lín-
guas mais faladas são o Afrikaans, o 
Alemão, o Inglês e o Português. 

O número de alunos a aprenderem português na China ilustra bem o interesse atual por esta 
língua. São 37 as instituições de ensino superior a oferecer cursos de língua e cultura portuguesas 
ao nível de licenciatura e mestrado, ou enquanto curso opcional e formação, revela Isabel Pinho, 

Leitora do Camões, I.P. Cursos que são frequentados por cerca de 3500 alunos e ministrados 
por 160 docentes, dos quais 34 de nacionalidade portuguesa. Pequim e Xangai exemplificam 

perfeitamente este interesse...

“Português é 
entendido como língua 
de trabalho e de 
interesse económico”

Isabel Pinho chegou em novembro deste ano à China 
para assumir o Leitorado de Português na Universidade 
de Estudos Estrangeiros de Pequim (BFSU) e não escon-
de que “o encanto e o fascínio” por aquela cultura oriental 
“são diários”. Para a sua integração, diz que muito tem 
contribuído o acolhimento tanto na universidade, onde le-
ciona, quanto na secção cultural da Embaixada de Por-
tugal, onde presta apoio. “Tem sido um exercício diário 
de adaptação, de reinvenção e de aprendizagem. É uma 
experiência que nos faz sentir vivos e nos enriquece”, re-
vela. Na capital chinesa, o português é ensinado em oito 
instituições de ensino superior ao nível de licenciatura e 
mestrado, em cursos frequentados por cerca de 500 es-
tudantes. A ministrá-lo estão 34 docentes, dos quais oito 
são portugueses, dois são brasileiros e 24 já são de na-
cionalidade chinesa. A Secção Cultural da Embaixada de 
Portugal em Pequim promove, por sua vez, Cursos Livres 
de Língua e Cultura Portuguesas, estando neste momen-
to inscritos 24 alunos adultos e 11 crianças.

umA sonoridAde esPeCiAl...
O que motiva todo este interesse? Isabel Pinho lem-

bra que as relações entre Portugal e a China são históri-
cas e “têm-se estreitado nos últimos anos, sobretudo nos 
planos económico e comercial”, apontando como exem-
plo a recente visita oficial do primeiro-ministro português 
àquele país. “Ser leitora do Instituto Camões em Pequim, 
neste momento, é, por isso, e simultaneamente, um enor-
me privilégio e uma grande responsabilidade”, assegura. 

Na BFSU, onde há cerca de 100 alunos a frequentar 
o curso de Língua e Cultura Portuguesas ao nível da li-
cenciatura, e cinco alunos ao nível de mestrado, a opção 
pela língua de Camões advém do reconhecimento da sua 
“crescente importância enquanto língua de trabalho e de 
negócios”, sendo vista como “um garante de emprego”. 
Para além da questão profissional, há quem lhe elogie 
a sonoridade e quem assuma a paixão pelas literaturas 
lusófonas. Os estudantes podem ainda aproveitar os be-
nefícios dos protocolos e acordos estabelecidos por dez 
universidades e institutos politécnicos portugueses com 
instituições de ensino superior chinesas, sem esquecer os 
“muitos mais programas de cooperação em outras áreas 
do saber, nomeadamente a nível tecnológico, engenha-
rias e design”, destaca Isabel Pinho.

Como complemento à docência, são desenvolvidas 
iniciativas culturais na Secção Cultural da Embaixada de 
Portugal. Do Plano de Atividades para 2017, destaca o 
‘Pop Galo’ - obra de arte de Joana Vasconcelos que inte-
grará as celebrações do Ano do Galo - e ainda a terceira 
edição dos Prémios Tomás Pereira; as comemorações do 
Dia da Lusofonia e o apoio dado à digressão de ‘Caeiro! 
Uma Noite Triunfal’, peça de teatro baseada em poemas 
de Alberto Caeiro, numa iniciativa, produção e interpre-
tação chinesas. Isabel Pinho diz que a sua recente che-
gada à China ainda não lhe permite falar sobre o alcance 
futuro do ensino do português a nível universitário. Mas 
recorda que o crescimento, ao nível da oferta de cursos, 
“tem sido exponencial nos últimos anos”, sendo o por-
tuguês entendido e perspetivado “como uma língua de 
ciência, de trabalho e de interesse económico” que abre 
portas “a mercados internacionais emergentes”.

Luís Tiago Pires está há pouco mais de um ano no 
‘Império do Meio’. Na verdade, a sua chegada, em se-
tembro de 2015, foi um regresso: a sua experiência como 
docente começou precisamente na China, em 2009, na 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, como 
leitor enviado pela Universidade de Lisboa, recorda. 

Confessa que as saudades da China ajudaram a 
‘agarrar’ a oportunidade de assumir o Leitorado de Portu-
guês na Universidade de Estudos Internacionais de Xan-
gai, instituição de ensino superior que oferece uma licen-
ciatura em Língua e Cultura Portuguesas e um mestrado 
em Estudos Portugueses, “com enfoque na linguística, 
tradução e literatura”. O corpo docente é constituído por 
oito professores chineses, “todos eles com mestrado, al-
guns inclusive a concluírem os seus doutoramentos, com 
uma mistura muito dinâmica de docentes mais jovens e 
mais experientes”, elogia o leitor.

AbordAgem “PrAgmátiCA” do Português
Dos 79 alunos de licenciatura e dois de mestrado 

daquela universidade, 20 estão atualmente em Portugal 
e no Brasil no âmbito de programas de intercâmbio e, à 
semelhança dos alunos da BFSU, em Pequim, são mo-
tivados pelas boas perspetivas de emprego que o portu-
guês oferece e “têm uma abordagem bastante pragmáti-
ca à aprendizagem da língua”. Mas, ainda assim, o leitor 
revela que “não poucos deixam-se conquistar pela nossa 
língua e cultura e vão desenvolvendo esse prazer ao lon-
go do curso”. Luís Pires também defende que a forma-
ção de professores será um garante para a continuidade 
do ensino. “Se, há uns anos, não era incomum alunos 
entrarem diretamente para o corpo docente apenas com 
a licenciatura, hoje em dia o mestrado é indispensável. 
Por outro lado, muitos colegas chineses, por toda a Chi-
na, estão também a completar os seus doutoramentos. 
Existe uma consciência muito clara da necessidade de 
formação”, assegura. Como complemento à docência, 
são realizadas diversas atividades no Centro de Língua 
Portuguesa, como foi o caso do Concurso de Declama-
ção de Poesia em Língua Portuguesa. 

A dinamização da componente cultural conta ain-
da com o apoio do Cônsul-Geral de Portugal em Xangai, 
que tem apostado numa divulgação “virada para o gran-
de público da cidade mais populosa da China e assen-
te em parcerias locais, tanto com companhias chinesas 
como portuguesas”, destaca ainda o leitor.

Sobre o futuro, lembra que nos últimos 15 anos hou-
ve um “crescimento quantitativo do número de institui-
ções superiores com cursos de português na China” e 
defende que se está agora a entrar numa segunda fase 
de crescimento, “que se quer, acima de tudo, qualitativo 
no que diz respeito às credenciais académicas dos pro-
fessores, à produção de investigação científica, ao aper-
feiçoamento dos programas universitários, à conceção 
de materiais pedagógicos especificamente criados para 
a realidade da China, bem como a uma diversificação da 
oferta pós-graduada”. “Há, naturalmente, espaço para 
um crescimento em números - quem sabe, até, fora do 
ensino superior, através da criação de ofertas no ensino 
secundário - mas sente-se uma aposta muito clara, julgo 
eu, no desenvolvimento da qualidade”.

“Cresceu o número de 
instituições superiores 
com cursos de 
português”
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Nos anos 70 do século XX, numa 
altura em que eram reduzidos os alu-
nos e professores de português na 
Polónia, Barbara Hlibowicka-We-
glarz decidiu começar a aprender o 
idioma. Fluente em francês e espa-
nhol, entre outras línguas, ‘lançou-
-se na aprendizagem do português 
como autodidata, sem se dar conta 
de que esta decisão iria influenciar 
toda a sua vida, como revela neste 
encarte. Foram horas a descobrir re-
gras gramaticais, a ler textos em por-
tuguês, a tomar conhecimento das 
estruturas das frases e do vasto vo-
cabulário de uma língua tão diferente 
da sua. Iniciou o ser percurso profis-
sional como assistente na universi-
dade de Wroclaw, veio para Lisboa 
com uma bolsa anual e aqui concluiu 
o Curso Superior de Língua e Cultu-
ra Portuguesa para Estrangeiros. Re-
gressou à Polónia para ensinar língua 
portuguesa num leitorado facultati-
vo dedicado aos estudantes da Filo-
logia Românica. “Assim começou a 
minha história da língua portugue-
sa”, recorda.

Atualmente, Barbara Hlibowic-
ka-Weglarz é professora titular de 
Linguística Portuguesa e Româ-
nica na Universidade Marie Curie 

Skłodowska (UMCS) de Lublin, dire-
tora do Centro de Língua Portuguesa 
do Camões, diretora do Departamen-
to de Língua e Cultura Portuguesas 
na UMCS e responsável pelo Exa-
me CELPE-Bras naquela universida-
de. Foi com esta professora e inves-
tigadora que se iniciaram os Estudos 
Portugueses na UMCS, há 36 anos, 
num percurso que passou por três fa-
ses: de 1980 a 1993 quando fun-
cionou como leitorado f no Instituto 
de Filologia Românica; entre 1993 
e 2011 quando funcionou como se-
gunda língua ibérica no curso de Fi-
lologia Ibérica; e desde 2011, a fun-
cionar como primeira língua no curso 
de Filologia Portuguesa.

Para celebrar este percurso, a 5 e 
6 de novembro de 2015, o Departa-
mento de Língua e Cultura Portugue-
sas organizou o Congresso Interna-
cional Língua Portuguesa - Unidade 
na Diversidade. Ao longo deste tem-
po, houve momentos ‘especiais’, 
como a inauguração, em 2005, do 
Centro de Língua Portuguesa do Ca-
mões, I.P. e ainda a abertura do Cur-
so da Filologia Portuguesa, com a in-
trodução das disciplinas novas, com 
o qual os alunos “têm oportunidade 
de estudar o português como primei-

“Há um interesse crescente pela língua portuguesa na Polónia”
BarBara HliBowicka-weglarz iniciou Há 36 anos os estudos Portugueses  na universidade Marie curie skłodowska de luBlin

ra língua estrangeira, assim como a 
cultura e literatura de Portugal e dos 
países de língua portuguesa”.

umA ’joiA’ CHAmAdA 
Centro de línguA 
PortuguesA CAmões

Barbara Hlibowicka-Weglarz 
fala com especial carinho do Cen-
tro de Língua Portuguesa Camões 
na UMCS - o primeiro e até agora o 
único centro deste tipo na Polónia - 
de que é responsável e onde se de-
senvolvem as mais variadas ativida-
des culturais, como conferências, 
exposições, concertos, teatro, cine-
ma, entre outras. Propaga a língua 
portuguesa e a cultura de Portugal e 
dos países de língua oficial portugue-
sa, em colaboração com a Embaixa-
da de Portugal e outras Embaixadas 
dos países lusófonos, e foi já respon-
sável por quase 200 atividades cul-
turais, como a publicação da ‘Água 
Vai - Revista Portuguesa da Cultura’, 
feita pelos estudantes, e o Congres-
sos dos Estudantes Lusitanistas da 
Polónia que reúne alunos de várias 
cidades de Polónia. E desde 2010, 
o centro organiza diversos concur-
sos, na maioria direcionados a alu-
nos do ensino básico e secundário 
e ainda outro, de fotografia, para o 
público em geral. “Vale a pena notar 
que nos anos 2010-2016 nos con-
cursos organizados pelo CLP partici-
param mais de 1700 pessoas”, con-
gratula-se. Em 2017, os concursos 
regressam, mas haverá uma novida-
de. Chama-se ‘Viagens na minha ter-
ra’ e irá centrar-se em palestras in-
formais com convidados polacos que 

residam ou tenham residido em paí-
ses de língua portuguesa e cidadãos 
de países lusófonos que residam ou 
tenham residido na Polónia. 

Barbara Hlibowicka-Weglarz diz 
que tem notado, nos últimos tem-
pos, “um interesse crescente pela 
língua portuguesa”. “Uma significa-
tiva abertura do mundo, o trabalho 
intensivo da parte dos professores 
cada vez mais especializados, o in-
tercâmbio cultural e projetos de co-
laboração com as universidades por-
tuguesas, brasileiras e outras” são, 
para a professora, os fatores que fa-
vorecem o ensino desta língua. Mas 
defende que o seu sucesso está nas 
mãos dos professores, “que têm ins-
trumentos para estimular o interesse 
dos estudantes pela língua portugue-
sa e cultura dos países lusófonos”. 
Quanto aos alunos, “compreendem 
que o conhecimento do português 
no país que não dispõe de grande 
número de especialistas é uma cha-
ve que pode abrir muitas portas no 
futuro deles”. “As empresas portu-
guesas instaladas na Polónia procu-
ram os nossos estudantes, uma vez 
que estes não só dominam bem a 
língua portuguesa mas também co-
nhecem a realidade dos países lusó-
fonos. Formamos pesquisadores que 
trabalham nas universidades pola-
cas. Formamos tradutores, autores 
de dicionários. Os estudantes sabem 
bem que há muitas saídas profissio-
nais para eles”, exemplifica.

bolseirA de investigAção
Para além da docência, Barbara 

Hlibowicka-Weglarz dedica-se ainda 

“Formamos pesquisadores 
que trabalham nas 

universidades polacas. 
Formamos tradutores, 

autores de dicionários. Os 
estudantes sabem bem 

que há muitas saídas 
profissionais para eles”

No Liceu Ruy Barbosa o português é ensinado desde 1987
josé CostA diAs - leitor do CAmões, i.P. em vArsóviA e lublin - diz Que o número de Alunos tem AumentAdo de formA Consistente

Fundado em 1908, em Varsóvia, 
o Liceu Ruy Barbosa assegura o en-
sino do português desde 1987, jun-
tamente com o inglês, o alemão e o 
russo. São quase 30 anos de dina-
mização de uma língua que no pre-
sente ano letivo é ensinada a 159 
alunos. Segundo José Carlos Costa 
Dias, leitor do Camões, I.P. em Varsó-
via e Lublin, o português é assegura-
do por uma professora polaca duran-
te os três anos do ensino secundário 
e dividido em igual número de níveis: 

A1 (10º ano), A2 (11º ano), B1 (12º 
ano). Refira-se que o Liceu Ruy Bar-
bosa é a única escola secundária na-
quela cidade da Polónia, que permite 
aos seus alunos a aprendizagem da 
língua portuguesa. 

“Segundo a professora de por-
tuguês, o número tem vindo a au-
mentar paulatinamente e de forma 
consistente. Este ano letivo arran-
cou com um novo aumento de alu-
nos, pois só nas turmas do 10.º ano, 
há 62 inscritos”, sublinha José Cos-

ta Dias, que atribui o interesse dos 
alunos pela língua portuguesa, em 
grande parte, à professora Grazy-
na Misiorwoska-Rychlewska, “mui-
to dinâmica, muito dedicada e que 
realiza frequentemente intercâmbios 
com escolas portuguesas e muitas 
outras atividades que entusiasmam 
os alunos”.

É disso prova, o intercâmbio di-
namizado pela docente, no ano le-
tivo passado, com a Escola Secun-
dária Homem Cristo, em Aveiro. Já 
em fevereiro deste ano vários alunos 
portugueses foram a Varsóvia, e, em 
abril, foi a vez de alunos e professores 
polacos da escola irem passar duas 
semanas a Portugal. “Creio que é a 
energia e a dedicação da professora 
Misiorowska que consegue chamar 
tantos alunos para as aulas de por-
tuguês”, opina o leitor. 

Além desse fator, José Costa Dias 
diz que não se pode ignorar “o nosso 
clima e os recentes sucessos do fu-

tebol português, com o Cristiano Ro-
naldo e a conquista do título de Cam-
peão Europeu”. No fundo, também 
ajudam “a despertar o interesse dos 
alunos por Portugal e a língua portu-
guesa”, defende.

ProtoColo de CooPerAção 
vAi reforçAr o ensino

A 6 de abril deste ano, o Liceu 
Ruy Barbosa e o Camões I.P. assi-
naram um protocolo de cooperação 
que reforça ali, o ensino da língua 
e da cultura portuguesas. Na altura, 
a Embaixadora de Portugal em Var-
sóvia, Maria Amélia Paiva, referia o 
ensino do português naquela esco-
la como “um caso de sucesso que 
muito nos orgulha”, considerando 
dever-se “fundamentalmente” ao di-
retor da Escola, Wiesław Włodarski, 
e à professora de português.

José Costa Dias explica que este 
protocolo com o Camões I.P. dará à 
escola a possibilidade de atualizar re-

gularmente as suas biblioteca e me-
diateca, “pondo assim ao dispor dos 
alunos materiais didáticos recentes 
e diversificados”, permitindo ainda 
“dar apoio às visitas de estudo e às 
iniciativas de intercâmbio que a es-
cola vier a desenvolver”. 

“Acima de tudo, este protocolo 
poderá ajudar a mostrar como a co-
laboração com o Camões I.P. auxilia 
e potencia o trabalho daqueles que 
ensinam e aprendem a língua por-
tuguesa na Polónia a nível do ensino 
secundário”, sublinha o leitor. 

Já por altura da assinatura do do-
cumento, Maria Amélia Paiva consi-
derava esta parceria com o Liceu 
Ruy Barbosa “estratégica para a afir-
mação da língua portuguesa na Po-
lónia”. José Costa Dias concorda e 
acrescenta que “o alargamento da 
rede Camões I.P. no ensino não su-
perior é muito importante para o for-
talecimento da presença da língua 
portuguesa na Polónia”. 

“O alargamento 
da rede Camões 
I.P. no ensino não 
superior é muito 
importante para 
o fortalecimento 
da presença 
da língua 
portuguesa na 
Polónia”

à investigação na área de linguística 
portuguesa. Já foi bolseira em dois 
projetos distintos e na primavera des-
te ano candidatou-se com um traba-
lho científico sobre as variedades de 
português europeu. 

Barbara Hlibowicka-Weglarz diz 
que cada idioma tem a sua melodia e 
revela que sempre considerou o por-
tuguês “como uma das línguas mais 
difíceis devido à sua estrutura grama-
tical específica”. “Além disso como 
no discurso aparecem muitas pala-
vras que terminam em ‘s’, (marca do 
plural e não só), parece que estamos 
a ouvir o murmúrio do mar”.


