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Mas o que é um professor leitor? Um professor que lê, seria a lógica. Também o é. 

Mas muito além disso, é um professor que fala. Fala estabelecido nesse papel social 

de portador de uma cultura e de uma variedade linguística, de divulgador, de 

propagador. (...) Mas é um professor ouvinte também. Que chega ao país e ouve a 

fala do povo, ouve a música do povo, ouve a cultura. É um professor que vê, vê as 

belezas, vê os rostos, vê os sorrisos, vê os olhares. E como é um professor pensador, 

logo se apropria do que lê, do que ouve, do que vê e do que vive, e se insere na 

cultura, na vida local.  

(...) 

Ser leitora é, então, viver a cultura. Viver a vida. Viver!1  

                                                 
1 Fala da leitora Brasileira Eliane Vitorino de Moura Oliveira na cerimônia de comemoração aos cinco anos do 

Leitorado Brasileiro em São Tomé e Príncipe.  
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RESUMO 

 

 

 

Este estudo propõe a investigação e análise das principais características da Política 

do Programa Leitorado Brasileiro para o ensino e difusão da Língua Portuguesa. O Programa 

Leitorado Brasileiro vinculado ao Itamaraty, doravante PLB, reúne professores brasileiros 

selecionados por seleção pública para atuar em instituições estrangeiras de excelência, 

ministrando aulas de Língua Portuguesa e desenvolvendo atividades de promoção da cultura 

brasileira (BRASIL, 2021). O PLB é aqui entendido como um instrumento de política 

educacional linguística, especificamente, como um mecanismo usado para promover práticas 

linguísticas em instituições de ensino superior (SHOHAMY, 2006). A partir da análise dos 

principais documentos do PLB e da percepção de seus principais agentes, buscam-se 

compreender (1) o perfil do leitor brasileiro (2) a(s) pauta(s) linguística(s) a que esses 

profissionais se afiliam e (3) a relação do Exame Celpe-Bras no contexto pesquisado. Acerca 

das características do perfil dos leitores que atuam no Programa, o estudo identificou 

professores, em sua maioria, com experiência prévia com o ensino de PLA, com formação em 

Letras e pós-graduação em nível de mestrado, obtida em IES públicas brasileiras, sendo que a 

maioria das instituições se concentram nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, respectivamente. 

Quanto às características do contexto de prática da política relacionada ao processo de seleção 

dos leitores, destaca-se uma política em construção, em que há certos descompassos no 

processo seletivo dos leitores, além da necessidade de sistematização em relação aos critérios 

de seleção dos candidatos. Ademais, constatou-se uma política que necessita estabelecer 

sistematizações para a difusão e promoção do português, a partir de instrumentos políticos 

consolidados, como, por exemplo, o credenciamento de postos para a aplicação do Exame 

Celpe-Bras. Acerca das características do contexto de prática da atuação dos leitores, 

verificou-se a necessidade de o PLB proporcionar maior visibilidade para os leitores, bem 

como promover ações de integração entre esses profissionais, para que estes possam discutir e 

refletir criticamente sobre suas práticas, promovendo também ações conjuntas com seus pares 

quando possível. A partir da análise empreendida no estudo, apontaram-se subsídios para 

proposição de uma plataforma colaborativa de trabalho para os leitores brasileiros, pois, 

verificou-se uma carência de diretrizes claras e de um espaço oficial para compartilhamento 

das ações dos leitores ao redor do mundo relacionadas ao seu contexto de prática docente. 

Com isso, almeja-se produzir conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pelos leitores 

brasileiros no contexto de internacionalização do ensino superior, para contribuir com o 
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aprimoramento de ações referentes ao Programa Leitorado Brasileiro e com a discussão 

acerca de políticas educacionais linguísticas relacionadas ao ensino e à promoção/ difusão de 

Português como língua adicional. 

 

Palavras-chave: Programa Leitorado Brasileiro. Ensino e promoção de PLA. Políticas 

educacionais linguísticas. 
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ABSTRACT 

 

 

This study proposes the investigation and analysis of the main characteristics of the 

Brazilian Lectureship Program policies for the teaching and dissemination of the Portuguese 

language. The Brazilian Lectureship Program (PLB) linked to Itamaraty brings together 

Brazilian lecturers selected by a public process to work in foreign institutions of excellence, 

teaching Portuguese language classes and developing activities to promote Brazilian culture 

(BRASIL, 2021). The Program is understood here as an instrument of language education 

policy, specifically as a mechanism used to promote language practices in institutions of 

higher education (SHOHAMY, 2006). Based on the analysis of the Program’s main 

documents and the perception of its main agents, we seek to understand (1) the profile of the 

Brazilian lecturer, (2) the linguistic agenda(s) these professionals adhere to and (3) how 

Celpe-Bras is inserted into the context examined. Regarding the profile characteristics of the 

lecturers who work in the program, this study shows that, in general, the participants have a 

degree in Languages and a Master’s degree obtained in Brazilian public educational 

institutions, most of them concentrated in the Southeast and Southern Brazilian regions, 

respectively. Most of these teachers have previous experience with teaching Portuguese as an 

Additional Language. As for the characteristics of the policy practice context related to the 

lecturers’ selection process, the study identifies: a policy under construction, which  presents 

certain discrepancies in the  process; a policy that needs to be systematized in relation to the 

selection criteria for candidates; a policy that needs to establish systematizations for the 

dissemination and promotion of Portuguese, stemming from consolidated political 

instruments, such as, for example, the accreditation of posts for the application of Celpe-Bras. 

When it comes to the characteristics of the lecturers’ context of practice, this study identifies 

the need for a policy capable of giving greater visibility to lecturers, as well as of promoting 

actions that integrate these professionals around the world, so that they can discuss and 

critically reflect on their practices, promoting joint actions with their peers whenever possible. 

The analyses undertaken in the study lead to proposing a collaborative work platform for 

Brazilian lecturers, due to a lack of clear guidelines and an official space for sharing the 

lecturers’ actions which are related to their teaching practice context. Thus, the aim is to 

produce knowledge about the work developed by Brazilian lecturers in the 

internationalization of higher education context, in order to contribute to the improvement of 

actions related to the Brazilian Lectureship Program and the discussion on language education 
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policies related to teaching and promotion/dissemination of Portuguese as an additional 

language. 

 

Keywords: Brazilian Lectureship Program; Teaching and Promotion of PLA; Language 

Education Policies. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A pesquisa relatada aqui, embora tenha dado início oficialmente no segundo 

semestre de 2016, no Programa de Pós Graduação da UFRGS, já havia começado, 

empiricamente, na ocasião em que atuei como professora de Português como língua adicional 

(PLA) na Coreia do Sul, no período que compreendeu os anos de 2007 e 2008. Ao término do 

curso de mestrado em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), recebi o convite2 para trabalhar na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), 

em Seul, Coreia do Sul, para integrar o corpo docente do departamento de Língua Portuguesa 

de graduação e pós-graduação da universidade. A experiência como docente de PLA naquele 

contexto permitiu-me refletir sobre diversas questões relacionadas ao ensino e à difusão da 

Língua Portuguesa fora do Brasil. Na instituição em que atuei, eu era a única professora 

brasileira de português e, portanto, requisitada para ratificar todas as questões relacionadas à 

Língua Portuguesa, variedade brasileira, que passavam pela Universidade. Eu me sentia uma 

“autoridade do português” naquela instituição e, em muitos momentos, também me 

preocupava com tal poder – afinal, minhas decisões tinham grandes implicações no 

departamento de português e, embora confiasse na formação que tinha recebido pela UFRGS 

como professora de PLA e nas minhas vivências3 como professora de língua adicional, em 

muitas ocasiões, sentia-me sozinha para deliberar decisões relacionadas a disciplinas, 

elaboração de exames de proficiência para diferentes fins4, organização de eventos 

relacionados à promoção do Português, dentre outros.  

                                                 
2 O convite recebido guarda relação com minha atuação como professora e pesquisadora no Programa de 

Português para Estrangeiros da UFRGS. De acordo com Schlatter et al (2019), desde sua fundação em 1993, o 

Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da UFRGS tem firmado convênios com universidades 

estrangeiras, que buscam realizar intercâmbios de professores, como é o caso da Hankuk University of Foreign 

Studies, na Coreia do Sul, a qual contratou egressos do PPE/UFRGS, a saber, Simone Paula Kunrath, Leticia 

Grubert dos Santos, Leticia Soares Bortolini, Tanara Zingano Kuhn e Daniela Doneda Mittelstadt, 

respectivamente. Importante destacar que, no período de atuação dessas professoras, o Programa Leitorado não 

estava estabelecido na Hankuk University of Foreign Studies, sendo que o contrato de trabalho era celebrado 

diretamente entre a professora brasileira e a universidade estrangeira. 
3 Refiro-me aqui às minhas experiências prévias como docente e pesquisadora em língua adicional antes de 

minha ida à Coreia do Sul. Dentre essas experiências, destaco a docência em PLA no PPE da UFRGS, de 2002 a 

2007, a experiência como professora de Língua Inglesa no Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão (NELE), 

de 2005 a 2006, e em duas instituições de ensino públicas estaduais, de 2002 a 2004, o trabalho como avaliadora 

do Exame Celpe-Bras, de 2002 a 2007 e como pesquisadora na área de PLA em projetos relacionados ao PPE, de 

2003 a 2007. 
4 Empresas multinacionais entravam em contato com o departamento de português da Universidade para que um 

professor brasileiro avaliasse a proficiência de funcionários que trabalhariam no Brasil. Desse modo, o professor 

de português brasileiro deveria, além de realizar o processo de avaliação, elaborar exames de proficiência 

específicos de acordo com as demandas da empresa. 
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Foi nesse período que comecei a compreender um pouco mais a dimensão das 

atribuições do professor de língua adicional estabelecido no exterior e a me interessar, mais 

reflexivamente, sobre estudos relacionados à promoção da Língua Portuguesa. Percebia, a 

partir de minhas próprias ações, que minhas escolhas direcionavam decisões dentro daquela 

instituição: opção por determinados materiais didáticos, indicação de leitura de autores da 

literatura brasileira como referência para os currículos das disciplinas, organização de eventos 

de promoção da língua portuguesa para a comunidade acadêmica, dentre outros. Além disso, 

também comecei a pensar mais sistematicamente sobre questões relacionadas a “disputas” 

entre as variedades do Português, mais especificamente relacionadas ao Brasil e a Portugal, 

que se apresentavam em meu cotidiano dentro da Universidade. Tais diferenças eram 

percebidas, principalmente, pelas opções de cursos que os alunos faziam. Ao investigar a 

preferência dos alunos pela variedade brasileira ou europeia, percebia que muitos discentes 

optavam por estudar o Português vinculado a Portugal, tendo em vista as possibilidades de 

bolsa de estudos naquele país ou pelo fato de preferirem o prestígio de falar a “variedade de 

Camões’’, como alguns estudantes diziam. Por outro lado, havia grupos que optavam pelas 

aulas de português da variedade brasileira, dada a projeção econômica do Brasil à época, e a 

possibilidade de um futuro trabalho em empresas coreanas que estavam estabelecidas ou que 

se estabeleceriam no Brasil.  

Outra questão que me levou a refletir mais sobre a internacionalização da Língua 

Portuguesa naquele momento foi a constatação de que havia um Instituto Português dentro da 

Universidade, O Camões Instituto da Cooperação e da Língua - Portugal5, que à época se 

chamava Instituto Camões, o qual promovia diversas atividades relacionadas à difusão da 

língua e cultura portuguesas, por intermédio da professora leitora, minha colega de 

departamento. Lembro-me de pensar, por vezes, sobre as diversas ações promovidas pelo 

Instituto português, enquanto que o Estado brasileiro não exercia nenhuma atividade oficial 

para a promoção do português naquele contexto. Minha condição de trabalho estava vinculada 

somente à HUFS e, embora fosse, em determinadas situações, convidada pela Embaixada 

brasileira para participar de eventos solenes como professora brasileira, não tinha vínculos de 

trabalho com o governo brasileiro.  

                                                 
5 Para mais informações acesse o Instituto Camões. Disponível em: https://bit.ly/39RfDUG. Acesso em: 29 set. 

2021. 
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Tais questionamentos e, por vezes, sentimentos de angústia, sobre a minha posição 

dentro da Instituição ‒ única professora brasileira da Universidade6, bem como a dimensão 

que o nosso idioma tinha dentro do contexto em que eu estava inserida, levaram-me a querer 

compreender melhor as questões relacionadas à internacionalização da Língua Portuguesa e 

ao trabalho desenvolvido por professores de PLA no exterior.  

Ao retornar ao Brasil, outra atividade que me impulsionou a direcionar meus estudos 

para a compreensão das ações relacionadas à difusão do português foi o fato de começar a 

integrar o grupo de professores selecionados para a Comissão Técnico-Científica7 (CT- 

Celpe-Bras) do Exame Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

(Celpe-Bras) em 2012. O Celpe-Bras é o único exame de proficiência em Língua Portuguesa 

reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro e serve como forma de comprovação de 

proficiência para o ingresso de estudantes estrangeiros em programas de graduação e pós-

graduação, bem como para profissionais estrangeiros que queiram atuar no Brasil 

(SCHLATTER et al., 2009). 

A Comissão outorgada por chamada pública naquele ano atuou por três anos (de 

2012 a 2015) e realizou importantes trabalhos de assessoramento e desenvolvimento do 

Exame. Ao longo de minha atuação na CT–Celpe-Bras, pude acompanhar discussões a 

respeito da internacionalização do português de acordo com as demandas para novos postos 

aplicadores do Exame no exterior e cooperar na elaboração de instrumentos e documentos de 

orientação para o ensino de PLA. Assim, minha participação nesse grupo instigou ainda mais 

meu desejo de ampliar as possibilidades de pesquisa relacionadas às ações do Estado 

brasileiro para a promoção e ensino da Língua Portuguesa, sobretudo para o trabalho de 

professores de PLA no exterior a partir da perspectiva de proficiência do construto de 

linguagem do Exame Celpe-Bras. 

Diante de tais experiências profissionais relacionadas ao ensino e avaliação de 

proficiência de PLA, e das novas demandas que se apresentavam em relação à promoção da 

Língua Portuguesa, julguei necessário compreender melhor as questões relacionadas ao 

encaminhamento oficial de políticas de ensino de PLA no exterior. No âmbito do Estado 

brasileiro, temos, como principal órgão responsável pela promoção da Língua Portuguesa no 

exterior, o Ministério das Relações Exteriores (MRE). O MRE coordena a divulgação da 

                                                 
6 Havia a contratação de professores brasileiros que residiam em Seul como um tipo de trabalho temporário, 

conhecido como cargo de professor horista. Na ocasião em que eu estava na Instituição, não havia nenhum 

professor-horista brasileiro vinculado ao departamento de português. 
7 A Comissão Técnico Científica do Exame Celpe-Bras é composta por professores especialistas em avaliação e 

ensino de PLA, que são selecionados por chamada pública (BRASIL, 2021). 
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Língua Portuguesa através da Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa (DELP), 

por meio da Rede Brasil Cultural, a qual é formada pelos Centros Culturais brasileiros (CCB), 

pelos Leitorados Brasileiros e pelos Núcleos de Estudos Brasileiros. Além do MRE, 

destacam-se as ações de promoção da Língua Portuguesa, veiculadas pelo Ministério da 

Educação (MEC), mais especificamente o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O INEP gerencia o trabalho relacionado à elaboração, 

aplicação8 e correção do Celpe-Bras. 

Assim, busquei um dos programas de promoção da Língua Portuguesa do Estado 

brasileiro que estivesse vinculado a instituições de nível superior, para compreender como os 

professores encaminham projetos político-pedagógicos em seu contexto de prática e quais são 

as características da política educacional linguística subjacentes a esses programas. A presente 

pesquisa discorre, portanto, sobre o Programa Leitorado Brasileiro, vinculado ao Itamaraty 

(MRE) e à Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O 

Programa Leitorado reúne professores especialistas em língua portuguesa, e em literatura e 

cultura brasileiras, selecionados pelo MRE/CAPES, os quais atuam em instituições de ensino 

estrangeiras9, voltadas, em sua maioria, para o ensino superior. Os leitores são professores 

universitários que atuam nas instituições estrangeiras de ensino, promovendo a língua 

portuguesa e a cultura brasileira. 

Segundo informações no portal eletrônico do Itamaraty10, “os Leitorados 

desenvolvem funções complementares às dos Centros Culturais Brasileiros11, os quais 

funcionam como extensões de embaixadas em que se oferecem cursos de língua portuguesa, 

bem como atividades relacionadas à cultura brasileira” (BRASIL, 2021). Os leitores atuam, 

muitas vezes, em regiões nas quais a ampliação da presença cultural brasileira constitui uma 

das prioridades de nossa política externa, como é o caso da África. O primeiro Leitorado 

Brasileiro foi criado na França na década de 1960 (DINIZ, 2012), sendo que os postos de 

Leitorado brasileiro, inicialmente, se concentravam em universidades da Europa. Diniz (2012) 

                                                 
8 No exterior, o INEP conta com o apoio do MRE para a aplicação do Celpe-Bras. 
9 De acordo com a Rede Brasil Cultural (Divisão de Promoção da Língua Portuguesa), estão em vigor vinte e 

três leitorados. Disponível em: https://bit.ly/3D5Qa6R Acesso em: 29 set. 2021. 
10  BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: https://bit.ly/3D14iOx Acesso em: 29 set. 2021. 
11 De acordo com o portal eletrônico da Rede Brasil Cultural, temos que “os primeiros centros resultaram de 

missões culturais enviadas pelo Itamaraty, nos anos 1940, a embaixadas na América do Sul. As atividades dos 

Centros Culturais concentram-se no ensino da língua portuguesa, em sua vertente brasileira. Além de cursos 

regulares do idioma, os Centros Culturais oferecem módulos temáticos – como idioma para diplomatas, para 

militares e para funções jurídicas – e preparatórios para o Celpe-Bras, exame de proficiência em língua 

portuguesa”. (Divisão de Promoção da Língua Portuguesa). Disponível em: https://bit.ly/3D5Qa6R Acesso em: 

29 set. 2021.  
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explica que tradicionalmente a difusão da língua portuguesa nos países da América do Sul era 

feita nos centros e institutos culturais, ao passo que, no contexto europeu, o leitorado era a 

modalidade predominante. Em consequência da mudança de paradigma nas relações 

internacionais do governo brasileiro, sobretudo a partir do governo de Luís Inácio Lula da 

Silva (2003 -2010), novos postos foram abertos na América Central e Caribe, África e Ásia. 

Ao investigar mais sobre o Programa Leitorado, e ao retomar as questões que me 

impulsionaram a esta pesquisa, percebi que meu encaminhamento teórico-metodológico 

deveria ser norteado no sentido de investigar as Políticas Educacionais Linguísticas (PELs) 

(SHOHAMY, 2006), relacionadas ao Leitorado Brasileiro nos diversos contextos de prática, 

no que diz respeito ao perfil dos candidatos ao cargo de leitor e ao trabalho desenvolvido 

pelos leitores em seu contexto de atuação.  

Assim, o objetivo geral do estudo é produzir conhecimentos sobre as (principais) 

características das políticas educacionais linguísticas que emergem a partir das ações 

encaminhadas pelo MRE/CAPES e IES e pelos leitores em seu contexto de atuação.  A partir 

da análise documental relacionada ao Programa Leitorado e dos relatos de experiência dos 

leitores, busca-se analisar como são encaminhadas as políticas públicas “de fato” 

(SHOHAMY, 2006) de difusão e ensino da Língua Portuguesa por esse Programa.  

Para este estudo, portanto, torna-se necessário compreender quem é o profissional 

que leva a cabo as ações do Programa Leitorado, ou seja, quem é o professor leitor. A partir 

do discurso oficial do MRE, das demandas profissionais exigidas pelas instituições de ensino 

no exterior, do levantamento das diretrizes propostas nos editais da CAPES sobre o Programa 

Leitorado e da análise dos currículos dos professores selecionados para atuar no programa, 

pretende-se analisar os perfis dos leitores brasileiros ao longo dos últimos editais publicados 

pelo Programa. Objetiva-se, também, correlacionar as expectativas apresentadas nos 

documentos oficiais com a formação e a experiência profissional dos professores selecionados 

de fato no processo. O período a ser analisado neste estudo compreende três editais que foram 

publicados pela CAPES, a saber, 014/2015, 037/2018 e 029/2019.  

Para a investigação acerca das características das PELs que emergem a partir da 

prática dos leitores, torna-se necessário compreender como é desenvolvido o trabalho desses 

profissionais (concepção de língua/linguagem, metodologia de ensino, decisões acerca de 

programas de ensino, uso de materiais didáticos, organização de atividades extraclasse, dentre 

outros) e verificar como o Exame Celpe-Bras12 se relaciona ao trabalho dos leitores e se está 

                                                 
12 Diversos estudos empreendidos na área de Linguística Aplicada no Brasil atestam a importância do Exame 

Celpe-Bras, destacando a sua alta relevância para os seus examinandos, além de ser considerado um importante 
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presente (ou não) em sua prática, tendo em vista a alta relevância desse Exame no contexto de 

ensino-aprendizagem de PLA (DORIGON, 2016, SCHOFFEN, MARTINS, 2016, 

MARTINS, 2019), conforme mencionado anteriormente. Para isso, são analisados relatos de 

experiência de leitores publicados em forma de capítulos e artigos. 

Ao investigar como são atualizadas as políticas educacionais linguísticas do Estado 

brasileiro pelo seu Programa de Leitorado, podemos oferecer mais subsídios para a discussão 

e pesquisa relacionada ao modo como são encaminhadas, no contexto de prática, as políticas 

públicas relacionadas ao PLA e, desse modo, instigar mais ações que promovam a 

internacionalização da Língua Portuguesa e a formação docente nessa área. 

Portanto, a grande questão que se impõe a esta pesquisa é: Quais são as (principais) 

características do Programa Leitorado Brasileiro para o ensino e difusão da Língua 

Portuguesa? A partir desta questão, tivemos como desdobramento as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

- Qual o perfil desejado e qual o perfil aprovado nos editais do Programa Leitorado?  

- O que os perfis dos leitores e seus relatos de experiência (publicados em artigos) 

apontam sobre as políticas educacionais linguísticas relacionadas ao Programa Leitorado 

vinculado à CAPES?  

-  De que modo o Celpe-Bras está vinculado ao trabalho dos leitores?  

- Que subsídio(s) pode(m) ser proposto(s) para o aprimoramento das políticas 

educacionais linguísticas relacionadas a esse Programa a partir da análise empreendida no 

estudo?  

Diante desses questionamentos, a presente pesquisa está organizada em oito 

capítulos, além das considerações finais. No segundo capítulo, intitulado “Políticas 

Linguísticas: alguns fundamentos”, apresentamos um breve panorama do conceito de política 

linguística, tendo em vista os objetivos desta pesquisa. Nesse capítulo, há duas seções em que 

são discutidos o conceito de Política educacional linguística de Shohamy (2006) e a 

abordagem do Ciclo de Políticas de Ball e seus colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; 

BALL; BOWE, 1992; BALL, 1994), respectivamente, os quais serviram como 

fundamentação teórica do estudo aqui empreendido. O terceiro capítulo, intitulado “Ações do 

Estado brasileiro para a difusão da Língua Portuguesa”, é composto por duas seções que 

apresentam O Programa Leitorado Brasileiro e o Exame Celpe-Bras como importantes 

instrumentos de promoção da Língua Portuguesa no exterior. O quarto capítulo apresenta a 

                                                                                                                                                         
instrumento de política linguística do Estado Brasileiro (SCHOFFEN, 2009; DINIZ, 2012; DORIGON, 2016; 

SCHOFFEN e MARTINS, 2016; MARTINS, 2019). 
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metodologia desta pesquisa, destacando o mapeamento de trabalhos relacionados ao Programa 

Leitorado Brasileiro. No quinto capítulo, intitulado, “Características da Política Educacional 

do Programa Leitorado Brasileiro – os editais da CAPES”, analisamos três editais do 

Programa Leitorado Brasileiro vinculado ao Itamaraty, no período de 2015 a 2020, bem como 

currículos dos professores selecionados pelo Programa vinculados aos editais em questão. Na 

primeira seção desse capítulo, são apresentados os dados e a análise relativos às 

características do cargo de leitor e seus pré-requisitos (perfil solicitado pelo MRE/CAPES) 

nos editais da CAPES. Na segunda seção, temos a análise da descrição do perfil do leitor 

realizada pelas IES. Após, na última seção do capítulo, temos a apresentação das 

considerações parciais sobre a análise dos editais da CAPES. O sexto capítulo, intitulado “O 

perfil dos professores selecionados pelo Programa Leitorado Brasileiro” apresenta a análise 

dos currículos dos professores selecionados pela CAPES, em que se discute a correlação entre 

os critérios estabelecidos pelo MRE/CAPES nos editais e a seleção de fato. Por fim, temos as 

considerações parciais do capítulo sobre os perfis dos leitores. No sétimo capítulo do trabalho, 

intitulado “Relatos de experiência dos leitores no Programa Leitorado Brasileiro”, são 

apresentadas as narrativas de leitores, publicadas na coletânea “Ensino e aprendizagem de 

Língua portuguesa e cultura brasileira pelo mundo- Experiências do Programa leitorado do 

Brasil” (MORELO et.al, 2018) e em artigos de periódicos sobre a experiência no Leitorado 

Brasileiro. Neste capítulo, são destacados os principais pontos relacionados às PELs 

implícitas do Programa que emergem da fala dos leitores.  Na seção 7.3.1, é apresentada a 

discussão acerca do português como língua pluricêntrica no contexto do Programa Leitorado 

– as tensões e encaminhamentos pedagógicos relacionados ao ensino das variedades do 

Português no contexto do Programa. Na seção 7.3.2 são pontuadas as principais atividades 

extracurriculares voltadas para a promoção da cultura brasileira desenvolvidas no Programa 

Leitorado, seguida da seção 7.3.3, em que se discutem os efeitos do Exame Celpe-Bras na 

prática dos leitores. A última seção deste capítulo diz respeito às considerações parciais sobre 

a análise dos relatos dos leitores do Itamaraty. 

A partir da análise das principais características do cargo de leitor e dos principais 

pontos destacados nos relatos de experiência dos professores, o oitavo capítulo apresenta 

direcionamentos para o aprimoramento da política do Programa Leitorado Brasileiro, tendo 

em vista os dados analisados neste estudo. São discutidos pontos a serem (re)pensados sobre o 

processo seletivo ao cargo de leitor. Ademais, a proposição de uma plataforma colaborativa 

para o trabalho dos leitores, apresentada neste capítulo, também se constitui como um ponto 

de acréscimo à política, pensada a partir da natureza das atividades exercidas por esses 
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professores e, tendo como um dos principais objetivos a consolidação de uma política que, ao 

mesmo tempo que perdure, seja constantemente repensada e aprimorada pelos profissionais 

envolvidos nela. Por fim, no último capítulo referente às considerações finais, retomamos os 

principais aspectos discutidos ao longo das análises e, de modo a responder à questão que 

norteou este estudo, apontamos as principais contribuições desta pesquisa para a área de 

estudos em políticas educacionais linguísticas relacionadas à Língua Portuguesa e para futuros 

trabalhos relacionados a essa temática.  
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2 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: ALGUNS FUNDAMENTOS 

O termo política tem origem na Grécia13, derivado do grego antigo (politeia), que 

indicava todos os procedimentos relativos à Pólis, ou cidade-Estado grega. Esse termo 

poderia significar tanto cidade-Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras 

definições referentes à vida urbana. Do latim, politicus, às línguas europeias modernas, 

através do francês, politique, o termo se refere à ciência dos Estados ou atividade que se 

ocupa dos assuntos públicos. No que diz respeito a esta pesquisa, o termo política está 

associado à linguística, pois nos interessa refletir e compreender como se desenvolvem as 

políticas linguísticas relacionadas a línguas adicionais, mais precisamente, à língua 

Portuguesa como língua adicional. Mas, afinal, o que significa, para o nosso campo de 

estudos, o termo política linguística?  Sobre isso, Garcez e Schulz (2016), explicam que: 

[...] onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas. Em cada um desses 

grupos, há decisões, tácitas ou  explícitas, sobre como proceder, sobre o que é 

aceitável ou não, e por aí afora. Vamos chamar essas escolhas – assim como as 

discussões que levam até elas e as ações que delas resultam – de políticas. Esses 

grupos, pequenos ou grandes, de  pessoas tratam com outros grupos, que por sua 

vez usam línguas e têm as suas políticas internas. Vivendo imersos em linguagem e 

tendo constantemente que lidar com outros indivíduos e outros grupos mediante o 

uso da linguagem, não surpreende que os recursos de linguagem lá pelas tantas se 

tornem, eles próprios, tema de política e objetos de políticas explícitas. Como esses 

recursos podem ou devem se apresentar? Que funções eles podem ou  devem ter? 

Quem pode ou deve ter acesso a eles? Muito do que fazemos, portanto, diz respeito 

às políticas linguísticas. (GARCEZ; SCHULZ, 2016, p. 2). 

Conforme os autores, nossa vida em sociedade é permeada pela linguagem e, 

portanto, fazemos escolhas, explícitas ou implícitas, a respeito dela em nosso dia a dia. 

Diversas ações relacionadas às escolhas linguísticas podem ser consideradas políticas 

linguísticas – desde ações triviais em nosso cotidiano, como a escolha da linguagem que 

usamos em nossas redes sociais em nossas publicações, até a criação de legislações, que 

perpassam grupos maiores, relacionados aos Estados. No entanto, assim como destacam 

Garcez e Schultz (2016), o termo/campo de estudos relacionado a políticas linguísticas é, de 

certa forma, ainda desconhecido.  

 

                                                 
13 WIKIPÉDIA. Política. (verbete). Disponível em: https://bit.ly/3a7Cqfr. Acesso em: 29 set. 2021. 
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Segundo Ribeiro da Silva (2013), embora as pesquisas em políticas linguísticas já 

tenham avançado14, a inserção de disciplinas que tratem mais especificamente de Políticas 

Linguísticas nos cursos de Letras ainda é, infelizmente, marginalizada. Segundo o autor, isso 

ocorre muito pelo fato de que ainda é restrito o número de textos em língua portuguesa sobre 

os principais postulados teóricos e metodológicos da área, o que seria um obstáculo para sua 

consolidação como disciplina permanente nos cursos de formação de professores de línguas 

no Brasil (SILVA, 2013). 

Ao traçarmos uma linha do tempo em relação às pesquisas em políticas linguísticas, 

vemos que os estudos nessa área deram início no século XX, mais precisamente a partir das 

décadas de 1950 e 1960, embora tal tema já fizesse parte das sociedades, mesmo que 

tacitamente, ao longo da história do mundo (CALVET, 2007). Os primeiros estudos da 

época15, dado o contexto pós-segunda guerra mundial, mostram um direcionamento do olhar 

de linguistas para os países recém libertos da dominação colonial na África e na Ásia, para 

que se pudesse “corrigir” e indicar o código a ser utilizado pela nação (FERGUNSON, 2006). 

Buscava-se descrever a língua de cada nação de modo técnico, sem se levar em conta o papel 

do falante, e, portanto, abstraindo-se os aspectos ideológicos e de variação envolvidos na 

linguagem. Nesse contexto, a heterogeneidade linguística era considerada como um problema 

a ser superado, pois, a cada nação deveria corresponder uma língua, para que esta pudesse se 

tornar próspera, e, portanto, o monolinguismo parecia ser um imperativo para o 

desenvolvimento econômico das nações (RICENTO, 2000). Nesse período, a partir de 

meados de 1960, surgem estudos voltados para o desenvolvimento de dicionários e 

gramáticas, além de estudos sobre padronização de ortografias, de modo que se desenvolvesse 

o sistema de escrita das línguas (corpus da língua). Além disso, os linguistas chamados para 

essas atividades também se preocupavam como tais códigos seriam estabelecidos nas 

sociedades, o que ficou conhecido como planejamento de status, termo introduzido por Kloss, 

em 1969. Nesse período, temos também o surgimento dos termos política e planificação 

linguística, aos quais corresponderiam, respectivamente à proposta de mudança de uma 

                                                 
14  De acordo com Ribeiro da Silva (2013), houve avanços nas pesquisas e debates na área de políticas 

linguísticas no Brasil ao considerarmos as seguintes ações: pesquisas atuais sobre políticas para LIBRAS, para 

línguas indígenas e de imigração, para o português como língua estrangeira etc. Além disso, o autor menciona a 

ampliação do número de publicações especializadas na área: em 2012, a Gragoatá, periódico da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), e a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, da Associação de Linguística 

Aplicada do Brasil (ALAB), publicaram números específicos sobre questões de Política Linguística. 
15 Segundo Calvet (2007, p. 12), um dos primeiros trabalhos na área foi o de Einar Haugen, em 1959, ao tratar 

sobre os problemas linguísticos da Noruega. Nesse estudo, Haugen mostrou a intervenção normativa do Estado 

norueguês para a construção da identidade nacional depois de passar por dois séculos de dominação 

dinamarquesa. O título do trabalho é “Planning in Modern Norway”, publicado em Anthropological Linguistics, 

1/3, em 1959. 
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realidade linguística e à implementação dessa mudança (CALVET, 2007). Para Calvet, 

embora diferentes atores participem de ações relacionadas tanto ao planejamento linguístico 

quanto à planificação linguística, caberia apenas ao Estado decidir e aplicar as decisões de 

políticas linguísticas no contexto de prática. Essa “manipulação linguística” pode ser 

considerada com uma das bases a partir da qual a área de Políticas Linguísticas começou a se 

desenvolver (SILVA, 2013, p. 293). No entanto, como podemos imaginar, tal visão sobre o 

modo como se deveriam encaminhar as políticas linguísticas começou a sofrer críticas, 

sobretudo porque os estudos empreendidos na época não consideravam aspectos 

sociopolíticos. 

Ricento (2000) aponta que, em uma segunda fase das pesquisas relacionadas às 

políticas linguísticas, houve uma crescente conscientização relacionada aos efeitos negativos e 

às limitações das teorias e dos modelos de planejamento linguístico que vinham sendo 

desenvolvidos. O desenvolvimento esperado para as novas nações não estava sendo 

empreendido com sucesso, pois os novos Estados continuavam dependentes de seus 

colonizadores em diversos aspectos. Desse modo, de acordo com o autor, novos estudos 

começaram a considerar o papel da cultura na relação entre línguas e estratificação da 

população. Nesse contexto, abriu-se espaço para questões relacionadas à diversidade 

linguística e novos olhares sobre os direitos linguísticos de comunidades minoritárias 

começaram a ser lançados nas pesquisas de política linguística. A partir dos anos 1980, 

portanto, surge um novo cenário nesse campo de estudos. Os direitos linguísticos, associados 

à diversidade cultural e aos aspectos sociopolíticos, começaram a entrar na esteira das 

políticas linguísticas, bem como novos conceitos e entendimentos acerca do ‘fazer política 

linguística’ começam a ser discutidos pelos linguistas.  

Schiffman (1996), em seu livro Linguistic Culture and Languague Policy, apresenta 

novas considerações acerca do modo de se fazer política linguística, destacando o caráter 

social subjacente às práticas e escolhas linguísticas. O autor coloca em discussão os conceitos 

de política explícita (overt) e política implícita (convert). Segundo o autor, a política explícita 

estaria relacionada às legislações oficiais sobre a linguagem, ao passo que a implícita seriam 

as regras linguísticas utilizadas pelos usuários, manifestadas em suas práticas sociais. Um 

exemplo disso, segundo o autor, seria a relação da sociedade estadunidense com a língua 

inglesa. Ainda que nos Estados Unidos não haja uma política explícita para a oficialização da 

Língua inglesa, existem políticas implícitas que orientam o uso do inglês em detrimento de 

outras línguas em diversos ambientes públicos relacionados ao Estado americano. Como 

exemplo disso, poderíamos pensar em um indivíduo estrangeiro que queira realizar um curso 
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de pós-graduação nos Estados Unidos. Certamente, ele precisará saber inglês para ingressar 

em uma universidade. Além disso, os documentos necessários para a sua estadia no país são 

em língua inglesa, como é o caso dos documentos requisitados para os cidadãos brasileiros, 

que precisam obter um visto para o ingresso no país e, para tal, necessitam preencher 

formulários em língua inglesa, sendo necessário ter conhecimento do idioma. Logo, podemos 

dizer que a política implícita também impõe as regras de funcionamento linguístico de uma 

sociedade. Schiffman, portanto, trouxe uma grande contribuição para a área, avançando na 

discussão sobre a construção social inerente às práticas linguísticas, sobretudo ao mostrar as 

políticas implícitas envolvidas na implementação das políticas linguísticas no cotidiano das 

sociedades (SILVA, 2013). 

Na atualidade, a discussão proposta por Spolsky (2004), na obra Language Policy, 

para compreensão das políticas linguísticas dá continuidade aos postulados de Shiffman 

(1996). Para Spolsky (2004), a política linguística é feita de representações linguísticas 

reveladas pela sociedade, e não apenas pela normatização imposta pelos Estados. Segundo o 

autor, é necessário olhar para outros fatores envolvidos na complexa teia de fatores sociais da 

vida humana, como questões de ideologia política, economia, orientação religiosa, questões 

demográficas e educacionais, aspectos culturais, dentre outros, que influenciam e se 

relacionam às políticas linguísticas. Spolsky (2004) assevera que nem sempre as políticas 

linguísticas estabelecidas oficialmente são semelhantes às políticas de fato, que ocorrem nas 

práticas da sociedade: 

[...] a política linguística existe mesmo naqueles contextos em que ela não foi 

explicitada ou estabelecida oficialmente. Muitos países, instituições e grupos sociais 

não têm uma política linguística formal, de modo que a natureza de sua política 

linguística deve ser derivada do estudo de suas práticas e crenças linguísticas. 

Mesmo naqueles contextos em que há uma política linguística formal, seu efeito nas 

práticas linguísticas não é garantido nem consistente. (SPOLSKY, 2004, p. 23)16. 

Shohamy (2006), em sua obra Language Policy: Hidden Agendas and New 

Approaches, amplia ainda mais as questões trazidas por Spolsky. Como o próprio título da 

obra indica (Políticas linguísticas: agendas escondidas e novas abordagens), a autora propõe 

uma reflexão acerca do fazer política linguística por meio de diferentes mecanismos que 

determinam práticas sociais, os quais nem sempre são explícitos (SHOHAMY, 2006). Para 

                                                 
16 “But language policy exists even where it has not been made explicit or established by authority. Many 

countries and institutions and social groups do not have formal or written language policies, so that the nature of 

their language policy must be derived from a study of their language practice or beliefs. Even where there is a 

formal, written language policy, its effect on language practices is neither guaranteed nor consistent”. 

SPOLSKY, Bernard. Language policy: key topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge, 2004, p. 23-24.  
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compreender uma política linguística, na percepção da autora, é necessário o estudo acerca 

dos mecanismos que criam as políticas linguísticas de facto, uma vez que é por meio desses 

mecanismos que a política se manifesta na sociedade. Na próxima seção, discutiremos essa 

perspectiva trazida pela autora sobre os mecanismos utilizados nas políticas linguísticas. 

2.1 Políticas Educacionais Linguísticas – o conceito de Shohamy 

Shohamy (2006) apresenta o conceito de Política Educacional Linguística (PEL) para 

tratar mais especificamente das decisões relacionadas a políticas linguísticas no contexto 

educacional (escolas e universidades). Segundo a autora, as PELs são mecanismos usados 

para criar práticas linguísticas de facto em instituições e referem-se ao encaminhamento de 

decisões em escolas e universidades em relação à(s) língua(s) materna(s) e às línguas 

adicionais. Essa política, segundo a autora, pode ser explícita (overt) por meio de documentos 

oficiais, como, por exemplo, os currículos de cursos, ou pode ser oculta (covert), a qual 

estaria relacionada a práticas docentes, como é o caso do uso de materiais didáticos e as 

características do sistema de avaliação utilizado pelos professores. Assim, as decisões 

relacionadas às políticas educacionais linguísticas incluiriam as escolhas das línguas que 

devem ser ensinadas na instituição, a idade em que se deve ensinar essas línguas, o tempo 

destinado ao ensino de línguas (número de horas e de anos), a qualificação dos profissionais 

que devem ensinar essas línguas, além dos materiais didáticos e métodos escolhidos para o 

ensino. 

Tal entendimento de política permite afirmar que os professores e demais 

profissionais relacionados à área de educação exercem um papel ativo no processo de 

interpretação das políticas e, dessa forma, para o processo de implementação das políticas. O 

modelo ampliado de Shohamy (2006), na Figura 1, a seguir, ilustra os elementos que estão em 

jogo no âmbito das políticas linguísticas, desde a idealização do texto político até a sua 

implementação pelos agentes envolvidos. 
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Figura 1: Modelo ampliado de Política Linguística de Shohamy 

 

Fonte: SHOHAMY (2006, p. 58). 

 

Podemos observar, no esquema da Figura 1, que os mecanismos de política 

linguística incluem regras e regulações, educação linguística, exames de línguas, língua no 

espaço público e ideologia, mitos, propaganda e coerção. De acordo com Dorigon (2016), os 

mecanismos são explícitos quando marcam expressa e publicamente uma posição 

relativamente a uma questão linguística (como uma legislação que oficialize uma determinada 

língua num país). Em contrapartida, são implícitos quando não o fazem, o que não significa 

que sejam apolíticos (SHOHAMY, 2006). Segundo Shohamy (2006), como linguagem não é 

neutra, não há mecanismos neutros. Pelo contrário, esses mecanismos servem como veículos 

de promoção e perpetuação de pautas políticas, ideológicas, sociais e econômicas. O que 

acontece é que a maioria das pessoas não percebe os mecanismos implícitos como influentes 

no processo político. 

A autora discute o uso de exames de línguas como mecanismos de política 

linguística. Além do próprio ato de avaliar uma língua em detrimento de outra, que já seria 

uma atitude política importante, temos as decisões tomadas a partir dos resultados dos testes. 

Para Shohamy, os testes de proficiência desempenham papel central em transformar a política 

linguística em materiais didáticos e outros materiais, o que é conhecido como efeito retroativo 

(ALDERSON; WALL, 1993). Um exemplo disso seria, no contexto de PLA, a influência do 

Exame Celpe-Bras nas ações que direcionam ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para 

estrangeiros. Dorigon (2016) aponta como o Exame Celpe-Bras se configura como um 

instrumento de política linguística do Estado Brasileiro e influencia diferentes campos de 

atuação de ensino de PLA, modificando a visão de linguagem de professores e alunos, além 



35 

 

 

de criar parâmetros para a elaboração de currículos e materiais didáticos de PLA (DORIGON, 

2016, p. 67). Portanto, os estudos na área de políticas linguísticas na atualidade passaram a 

enfocar mais as políticas linguísticas que ocorrem de facto no contexto investigado, sendo 

analisados os mecanismos e instrumentos que criam tais práticas. 

O Programa Leitorado, ao mesmo tempo em que é uma política linguística, também se 

constitui como um instrumento que cria outras ações políticas de fato para o ensino e difusão 

da Língua Portuguesa no exterior por meio de seus principais agentes, os professores leitores. 

Dessa forma, nesta pesquisa, tomamos como base o conceito de políticas educacionais 

linguísticas, fundamentado em Shohamy (2006). Neste estudo, políticas educacionais 

linguísticas serão compreendidas como ações encaminhadas pelos profissionais envolvidos no 

Programa Leitorado Brasileiro, vinculado ao Itamaraty, concernentes ao discurso oficial do 

MRE/CAPES e das IES em relação ao processo de seleção dos leitores e à prática docente 

relatada e publicada pelos leitores relacionados ao Programa. Ademais, para compreender os 

processos envolvidos na Política do PLB, valemo-nos dos pressupostos do Ciclo de Políticas 

de Ball e seus colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), o qual é discutido 

a seguir. 

2.2 O ciclo de políticas de Ball e seus colaboradores 

Desenvolvido em 1992 por Stephen Ball e por colaboradores (BOWE; BALL; 

GOLD, 1992; BALL, 1994), a abordagem do Ciclo de Políticas (policy cycle approach) 

compreende o processo político como um sistema ativo, em que há uma articulação entre a 

formulação do discurso político e a sua implementação no contexto de prática. Segundo 

Mainardes (2006), o Ciclo de Políticas constitui-se num referencial útil para a análise e o 

entendimento de programas e políticas educacionais, pois permite a investigação crítica da 

trajetória de programas e políticas educacionais desde sua formulação inicial até a sua 

implementação no contexto da prática a fim de se constatarem seus efeitos. Ademais, 

Mainardes destaca que essa abordagem se torna relevante no contexto brasileiro, uma vez que 

o campo de estudos em políticas educacionais em nosso país ainda carece de referenciais 

analíticos consolidados (MAINARDES, 2006, p. 48). 

A abordagem do Ciclo de Políticas destaca a natureza complexa e controversa da 

política educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam 

com as políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os contextos macro e 
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micro na análise das políticas. A partir dessa abordagem, focalizam-se as ações das práticas 

cotidianas, a heterogeneidade e as relações entre macro e microcontextos (MAINARDES, 

2006). Segundo Mainardes (2006, p. 49), na apresentação inicial da proposta do Ciclo, Ball e 

Bowe (1992) procuraram representar o processo político em três facetas ou arenas: a política 

proposta, a política de fato e a política em uso. No entanto, a formulação inicial do Ciclo de 

políticas não foi satisfatória para os autores, que julgaram as arenas ou facetas propostas como 

elementos rígidos, que não representavam o processo político. Assim, Bowe e Ball 

apresentam uma versão atualizada de sua proposta de análise política no livro Reforming 

education and changing schools, publicado em 1992. 

Para Ball e Bowe (1992), os profissionais da educação estariam envolvidos no 

processo de formulação do texto das políticas e, para explicar essa relação, os autores trazem 

os conceitos de writerly e readerly, de Roland Barthes, de modo a caracterizar a atuação. 

Segundo Mainardes (2006, p. 50), um texto readerly (ou prescritivo) não possibilitaria tanto 

envolvimento por parte do leitor, enquanto que um texto writerly (ou escrevível) permitiria a 

colaboração como coautor do texto, levando a participar mais ativamente na interpretação do 

texto. De acordo com Mainardes (2006, p. 50): 

Os autores indicam que o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a 

formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais 

que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à 

prática. Isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios 

e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e 

disparidades entre os discursos nessas arenas. 

Na proposta apresentada em 1992 por Ball e Bowe, o Ciclo de Políticas contempla 

três contextos: o de influência, o da produção de texto e o da prática. O primeiro contexto, 

chamado contexto de influência, envolve a construção dos discursos políticos que darão 

sustentação às políticas públicas. A formação dos discursos é um processo contínuo e 

dinâmico, sobre o qual diversas vozes exercem influência, ora os apoiando, ora os desafiando. 

Esse contexto é protagonizado por redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do 

governo e do processo legislativo, mas envolve também meios de comunicação social, grupos 

representativos, políticas internacionais, cujas influências entram nas arenas públicas de ação 

(MAINARDES, 2006, p. 51). O segundo contexto do Ciclo de Políticas, o da produção de 

texto, trata da representação da política através dos textos políticos (textos legais oficiais, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, etc.). Esses textos não são, 

necessariamente, internamente coerentes e claros, podendo ser contraditórios, e resultam de 
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disputas e acordos dos grupos que competem para controlar as representações da política 

(MAINARDES, 2006).  

O terceiro contexto integrante do Ciclo é o da prática, em que as políticas não são 

simplesmente implementadas, mas estão sujeitas a interpretações e recontextualizações. As 

interpretações dos discursos e dos textos políticos variam conforme os profissionais que 

atuam no contexto da prática, cada qual com suas visões e valores pessoais. Dessa forma, no 

contexto da prática “a política produz efeitos e consequências que podem representar 

mudanças e transformações significativas na política original” (MAINARDES, 2006, p. 53). 

Nesse sentido, dentro do arcabouço do Ciclo, os profissionais não são apenas 

implementadores de políticas, mas também formuladores de políticas. Os textos políticos 

delimitam fronteiras, ou o que é considerado permitido, normal, podendo constranger as 

escolhas desses profissionais. A negociação em cada nível institucional cria oportunidades 

para reinterpretações e manipulações da política (JOHNSON, 2013). A figura 2, referente ao 

Ciclo de Políticas de Ball e colaboradores, ilustra essas inter-relações.   

 

Figura 2: Ciclo de Políticas  

 

 

Fonte: Bowe et al. (1992, p. 20). 

 

Em 1994, no livro Education reform: a critical and post-structural approach, Ball 

(1994) apresenta mais dois contextos para o Ciclo de Políticas: o dos resultados (efeitos) e o 

da estratégia política. A ideia do contexto dos resultados é que as políticas deveriam ser 

analisadas pelos impactos que exercem – as políticas têm várias facetas e implicações sobre 

currículo, pedagogia, avaliação e organização – e pelas suas relações com questões de justiça, 

igualdade e liberdade individual. O último contexto, da estratégia política, diz respeito “à 

identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas que seriam necessárias para 
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lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada” (MAINARDES, 

2006, p. 55). De acordo com o Ciclo, as políticas públicas não são processos lineares e podem 

sofrer diversas modificações ao longo de sua execução, seja nos discursos, nos textos 

políticos, ou na própria implementação. 

No caso da pesquisa aqui empreendida, de modo a compreender as principais 

características da política do Programa Leitorado, trataremos especificamente do segundo e 

do terceiro contextos do Ciclo de políticas. Quanto ao segundo contexto, o da produção de 

texto, buscamos compreender como se dá a representação da política do Leitorado Brasileiro 

por meio dos textos oficiais do programa (editais). Para uma aproximação ao contexto de 

prática, terceiro contexto do ciclo, buscamos identificar as principais características 

envolvidas no processo de seleção dos leitores, verificando a relação entre os critérios 

apresentados nos editais de seleção e os perfis dos professores selecionados de fato para 

atuação no Programa. Ademais, tendo em vista que os leitores são os principais agentes do 

programa, analisamos os relatos de experiência dos professores participantes do Leitorado 

brasileiro com o objetivo de identificar as PELs subjacentes à atuação desses profissionais. 

Sarmento e Kirsch (2015), em artigo que analisa dados preliminares da pesquisa de 

doutoramento de Kirsch (2017), revelam que houve, na prática do 17programa Idiomas Sem 

Fronteiras (IsF), a emergência de inúmeras questões e efeitos para além do objetivo inicial, 

que tratava do ensino de línguas para universitários que estavam se preparando para situações 

de mobilidade acadêmica. Dentre essas questões, os autores destacam a formação de 

professores de inglês como língua adicional. Segundo eles, a partir da experiência 

proporcionada pelo programa IsF, os professores bolsistas puderam vivenciar situações de 

reflexão teórico-prática que contribuíram com o seu crescimento profissional. Nesse sentido, é 

possível dizer que houve, na prática, ressignificações de uma política pública que, 

primordialmente, estava voltada apenas à capacitação linguística, mas que logo abarcou a 

formação de professores para este contexto. Assim como ocorreu no Programa Idiomas Sem 

Fronteiras, entendemos que olhar para as ações que são levadas a cabo no contexto de prática 

do Programa Leitorado pode oferecer valiosas informações a respeito de pautas linguísticas a 

que os leitores estão submetidos/afiliados e a decisões acerca de programas e atividades de 

promoção da língua e da cultura brasileiras. 

                                                 
17 O Programa Idiomas Sem Fronteiras (ISF) tem por objetivo, além de outros aspectos, “fortalecer o ensino de 

idiomas no país, incluindo o da língua portuguesa e, no exterior, o da língua portuguesa e da cultura brasileira” 

(BRASIL, 2014).  Para mais informações acerca do histórico do Programa, acesse: 

http://isf.mec.gov.br/programa-isf/historico. Acesso em 20 fev.202. 

http://isf.mec.gov.br/programa-isf/historico
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Para investigar a “política linguística real” (SHOHAMY, 2006), é necessário 

verificar quem são os profissionais atuantes no Programa e como esses professores/leitores 

encaminham seu trabalho nas IES de modo a analisar como são criadas e perpetuadas, ou não, 

as práticas linguísticas no Programa Leitorado. Nesse sentido, a abordagem analítica do Ciclo 

de Políticas, juntamente com os fundamentos acerca do conceito de PEL de Shohamy (2006), 

constitui-se como importante arcabouço teórico para esta pesquisa, que objetiva investigar as 

características das políticas educacionais linguísticas subjacentes ao Programa Leitorado 

Brasileiro. 
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3 AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO PARA O ENSINO E PROMOÇÃO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA NO EXTERIOR 

A difusão e promoção da Língua portuguesa no exterior se relacionam a um processo 

fundamentalmente político, de afirmação, de concretização e de diversificação dos usos e 

funções da língua portuguesa no plano internacional (DINIZ, 2012; MENDES, 2019; 

OLIVEIRA, DORNELES, 2007). Destaca-se, como uma das ações para a promoção da língua 

no plano internacional, a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

em 1996, em Lisboa, a qual reúne Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné 

Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. De acordo com Diniz 

(2012), os objetivos da CPLP seriam a articulação político-diplomática entre os seus 

membros; a cooperação econômica, social, cultural, jurídica e técnico científica; e a promoção 

e difusão do português. Um dos principais braços dessa Comunidade é o Instituto 

Internacional da Língua Portuguesa (IILP), com sede na cidade de Praia, em Cabo Verde, que, 

de acordo com as informações do portal eletrônico do Instituto18, se caracteriza por ser “uma 

Instituição da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que goza de personalidade 

jurídica e é dotada de autonomia científica, administrativa e patrimonial.” Ainda segundo 

informações disponibilizadas no portal eletrônico do IILP, o Instituto foi estabelecido como 

um instrumento de gestão comum da Língua Portuguesa na ocasião da VI Reunião Ordinária 

do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), realizada 

em São Tomé e Príncipe, em que foram delimitadas orientações para o início das atividades 

de gestão da língua portuguesa representando a Comunidade. Portanto, o IILP deve 

representar, “de forma paritária”19, os países membros da CPLP e tem por objetivo a 

promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão da língua portuguesa, “permitindo a 

execução de uma política linguística consensuada”, segundo informações do portal eletrônico 

do Instituto. 

Schlatter e Carvalho (2011) lembram que, apesar de o Instituto ter sofrido críticas 

pela tímida atuação na divulgação do português nos anos que sucederam sua criação20, há 

evidências de que, a partir de 2010, o IILP tem apresentado e realizado ações de promoção do 

                                                 
18 Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP). Disponível em: https://bit.ly/3iiD1PS. Acesso em: 29 set. 

2021. 
19 Segundo informações do portal eletrônico do IILP, deve haver uma rotatividade em relação aos membros da 

Direção Executiva e a Presidência do conselho Científico do IILP, de modo que haja a participação de todos os 

países membros da CPLP nesses cargos. 
20 Schlatter e Carvalho (2011) mencionam o texto de Faraco (2009), em que o autor diz que o IILP estaria à 

sombra do Instituto Camões, tendo uma ação pífia para a divulgação do PB. 
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português em âmbito internacional. Como evidência desse trabalho, temos o Colóquio 

Internacional sobre a Diversidade Linguística nos países da CPLP e o colóquio Internacional 

sobre a Língua Portuguesa nas Diásporas, ambos ocorridos em 2011, além do 

desenvolvimento do projeto Portal do Professor de Português Língua Estrangeira (PPPLE)21, 

em parceria com a Sociedade Internacional de Português como Língua Estrangeira (SIPLE). 

Embora a CPLP seja constituída por nove membros, por questões históricas, políticas e 

econômicas, tem-se como gestores das políticas linguísticas promovidas pela Comunidade os 

governos português e brasileiro (OLIVEIRA, DORNELES, 2007). O primeiro, como já 

mencionado, tem como órgão difusor da Língua Portuguesa o Camões, instituto de 

Cooperação Instituto da Cooperação e da Língua - Portugal22, doravante Camões, I.P., sediado 

em Lisboa, no Palacete Seixas. De acordo com a página eletrônica do Instituto, O Camões, I.P 

tem por missão: 

 Propor e executar a política de cooperação portuguesa; 

 Coordenar as atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades 

públicas; 

 Propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura 

portuguesas no estrangeiro; 

 Assegurar a gestão da rede de ensino português no estrangeiro, a nível 

básico, secundário e superior; 

 Apoiar a colocação de docentes locais através de parcerias com instituições 

de ensino superior e organizações internacionais; 

 Promover a internacionalização da cultura portuguesa. 

 

Além da atuação do Camões, I.C. em diversos países, conforme Diniz (2012), 

podemos relacionar aos elementos de difusão da Língua Portuguesa do governo Português o 

Sistema de Certificação e Avaliação de Português como Língua Estrangeira (SCAPLE), 

desenvolvido pelo Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE). O centro 

faz parte da Association of Language Testers in Europe (ALTE), e desenvolve cinco exames 

de proficiência em português: CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira), 

DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira), DIPLE (Diploma Intermédio 

de Português Língua Estrangeira), DAPLE (diploma Avançado de Português Língua 

Estrangeira) e DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira). 

                                                 
21 Segundo informações do Portal do Professor de Português Língua Estrangeira: “O Portal é concebido, 

desenvolvido, alimentado e gerido de forma multilateral, funcionando como instrumento de cooperação 

linguístico-cultural entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Desse 

modo, o PPPLE tem um papel muito importante para as estratégias de promoção, difusão e projeção do 

português no mundo, criando um sistema internacionalizado de gestão do ensino de PLE/PLNM.”. Disponível 

em: https://ppple.org/o-portal Acesso em: 29 set. 2021. 
22 De acordo com a página eletrônica do instituto, o Camões, I.P. surge em 2012 da fusão entre o Instituto 

Camões e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. Disponível em: https://bit.ly/3mgD9Ae. Acesso 

em: 29 set. 2021. 



42 

 

 

No que concerne ao Estado Brasileiro, conforme mencionamos anteriormente, em 

nossas considerações iniciais, as ações relacionadas à promoção da Língua Portuguesa no 

exterior são de responsabilidade do MRE. Para o desenvolvimento desse trabalho, o MRE 

atua por meio da Divisão de Temas Internacionais Culturais e de Língua Portuguesa (DCLP), 

conforme informações no portal eletrônico do MRE23: 

Compete à Divisão de Temas Internacionais Culturais e de Língua Portuguesa 

(DCLP) promover a difusão da língua portuguesa na sua vertente falada no Brasil, 

bem como coordenar a gestão da Rede Brasil Cultural, formada por Centros 

Culturais Brasileiros, Núcleos de Estudos Brasileiros e Leitorados. A unidade 

responde também pelos temas de cultura tratados em organismos multilaterais, como 

UNESCO, MERCOSUL, UNASUL, OEA, CELAC e OEI. Ambos os objetivos 

coadunam-se no sentido de que a educação, seja por meio de programas de 

mobilidade estudantil, seja por meio do ensino do idioma no exterior, é um 

instrumento de projeção da imagem do Brasil por meio de sua língua e de sua 

cultura. 

Portanto, a DCLP coordena a divulgação do Português através da Rede Brasil 

Cultural (RBC), formada pelos Centros Culturais brasileiros (CCB), pelos Leitorados 

brasileiros e pelos Núcleos de Estudos brasileiros. Além das ações vinculadas à Rede Brasil 

Cultural, destacam-se as ações de promoção da Língua Portuguesa, vinculadas pelo Ministério 

da Educação (MEC). O MEC, representado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), gerencia o trabalho relacionado à elaboração, aplicação 

e correção do Exame Celpe-Bras. Ele é o único exame de proficiência em Língua Portuguesa 

reconhecido oficialmente pelo Estado e serve como forma de comprovação de proficiência 

para a entrada de estudantes estrangeiros em programas de graduação e pós-graduação no 

Brasil, bem como para profissionais estrangeiros que queiram atuar em âmbito brasileiro 

(SCHLATTER et al., 2009), conforme discutiremos em seção específica sobre o Exame. 

Ao visitarmos o portal eletrônico do Camões, I.C, e compararmos as iniciativas do 

governo português e do Estado brasileiro em relação a ações de promoção da Língua 

Portuguesa, vemos que Portugal está mais bem equipado que o Estado Brasileiro, haja vista as 

ações empreendidas pelo Camões, IC, no que que diz respeito a sua presença em diferentes 

países, ao investimento em formação de professores, à disponibilidade de ensino e 

aprendizagem de português a distância (OLIVEIRA, DORNELES, 2007), dentre outros. 

Como veremos no capítulo referente à análise dos relatos dos leitores do Programa Leitorado 

Brasileiro, tal soberania portuguesa é perceptível no contexto de atuação dos leitores 

brasileiros, gerando, em algumas situações, a imposição da variedade portuguesa em relação 

                                                 
23 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: https://bit.ly/  Acesso em: 29 set. 2021. 
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ao ensino de PLA.  Acerca das premissas da CPLP, em que as nações deveriam encaminhar 

de forma solidária as questões referentes à difusão da língua portuguesa, como veremos a 

partir da fala dos leitores brasileiros, há diferenças entre o discurso proveniente da CPLP e as 

ações que se desenvolvem no contexto de prática pelos principais agentes desse grupo. 

3.1 O Programa Leitorado como instrumento de Política Educacional Linguística do 

Estado Brasileiro 

O Programa Leitorado Brasileiro, doravante PLB, integra a Rede Brasil Cultural, 

antiga RBEx24, que é um instrumento do Ministério das Relações exteriores para a difusão da 

Língua Portuguesa e da cultura brasileira no exterior (BRASIL, 2021). Embora tenha sido 

publicada uma portaria regulamentando o PLB somente em 1999 (BRASIL, 1999), de acordo 

com Silva e Gunnewiek (1992, apud Diniz, 2012), esse programa já estava atuando na França 

na década de 1960. Segundo Diniz (2012) tal regulamentação documental consistiu em um 

avanço para o Programa, tendo em vista a confiabilidade do processo de seleção dos leitores, 

já que havia relatos de que leitores, mesmo sem qualificação, estariam atuando em IES por 

indicação política. Em 2006, há uma nova portaria Interministerial nº 01, de 20 de março 

2006 (Brasil, 2006), publicada pelo MRE e pelo MEC, cujo objetivo seria regulamentar a 

participação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no 

que diz respeito ao processo seletivo de leitores. Essa portaria, expressa a seguir, ainda está 

em vigor: 

(i) o Ministério das Relações Exteriores (MRE), interlocutor junto às instituições 

universitárias estrangeiras interessadas, negociará, por intermédio do Departamento 

Cultural (DC), os termos de criação do leitorado; coordenará o processo de 

designação dos leitores; realizará o acompanhamento das atividades do leitor 

durante o período de sua atividade docente; e proverá o auxílio financeiro 

correspondente; (ii) a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, do Ministério 

da Educação (CAPES/MEC) abrirá processo seletivo, realizará a análise dos 

currículos e a pré-seleção dos candidatos; e (iii) a Instituição universitária 

estrangeira realizará a seleção final, a partir de lista preparada pela CAPES/MEC; 

acolherá o leitor e oferecerá contrato de trabalho, remuneração ou outro tipo de 

benefício complementar (BRASIL, 2006). 

É oportuno destacar aqui que o texto da portaria faz referência ao diálogo entre o MRE 

e as Instituições de ensino de destino dos leitores para a elaboração da política do PLB, dentro 

da qual a CAPES tem a atribuição gerenciar a pré-seleção dos candidatos inscritos no 

                                                 
24 Até 2013, a Rede Brasil Cultural era conhecida como Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx), segundo 

DINIZ (2020). 
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processo seletivo do Programa. As IEs são responsáveis pela seleção final dos candidatos. 

Essa interlocução entre MRE/IES e CAPES é um ponto importante em relação à construção 

do texto da política do Leitorado Brasileiro, como veremos mais adiante na análise dos editais 

de seleção do Programa. 

De acordo com a página eletrônica da Rede Brasil Cultural, temos, como principais 

agentes do programa, os leitores, professores universitários que atuam em instituições 

estrangeiras de ensino superior, promovendo a Língua Portuguesa e a cultura do Brasil 

(BRASIL, 2021). Atualmente, de acordo com os dados disponibilizados pela Rede Brasil 

Cultural25, há 23 leitorados brasileiros em atividade, distribuídos nos seis continentes. 

Os Leitorados voltam-se, essencialmente, para o público universitário, apresentando 

um perfil diferente do trabalho desenvolvido pelos CCBs e NEBs, cuja orientação está 

direcionada para as comunidades locais de maneira geral, conforme mencionado na seção 

anterior. A inscrição para o cargo de leitor do PLB é gratuita, conforme portaria 

interministerial n. 01 de 20 de março de 200626, e ocorre mediante o envio do currículo do 

candidato, hospedado na Plataforma Lattes, bem como dos documentos comprobatórios 

requisitados pelo edital específico da vaga (BRASIL, 2006). Ao analisarmos a periodicidade 

da publicação de editais do Programa, temos a publicação de dois editais por ano de 2007 a 

2010 e um edital por ano de 2011 a 2015. Após dois anos sem novos editais, houve, em 2018, 

a publicação de um edital, com a previsão de início do trabalho em 2019.27 Cumpre destacar 

que foi no governo Lula (2003-2010) que o Estado brasileiro promoveu mais ações para a 

projeção da Língua Portuguesa no cenário internacional e para a presença do português 

brasileiro em universidades estrangeiras (OLIVEIRA, 2017). Nesse sentido, foi nesse período 

que o PLB expandiu sua atuação em diferentes postos, fortalecendo a política linguística 

exterior (DINIZ, 2012). No entanto, a política externa brasileira tem como característica a 

descontinuidade, conforme destaca Diniz (2020), e o cenário de expansão da língua 

portuguesa veiculada pelo Estado Brasileiro não seguiu da mesma forma que se deu no 

período da presidência de Lula28.  

As vagas de Leitorado são estabelecidas por meio de convênio entre instituições de 

ensino superior no exterior (IES), na maioria das vezes Universidades, e embaixadas 

                                                 
25 Para mais informações sobre os locais de atuação do leitorado brasileiro, consulto a Rede Brasil Cultural. 

Disponível em: https://bit.ly/3iiGQ7G. Acesso em: 29 set. 2021. 
26 BRASIL. Portaria Interministerial MRE/MEC nº 1 de 20/03/2006. Disponível em: https://bit.ly/3B0TS0E. 

Acesso em 20 SET. 2021. 
27 Devido à pandemia do Covid 19, houve alterações no período de início do trabalho dos leitores junto às IES. 
28 Para mais detalhes sobre o número de postos de leitorado e da expansão e retração das atividades veiculadas 

pelo Estado brasileiro para a promoção da língua portuguesa no período que compreende o governo Lula e aos 

anos seguintes, ver Diniz (2020). 
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brasileiras. Segundo informações disponíveis no portal eletrônico da CAPES29, a seleção do 

candidato ao cargo de leitor se dá em quatro fases: 

A seleção consistirá de quatro fases: verificação do cumprimento de interstício em 

relação ao exercício de anterior função de Leitor brasileiro, verificação da 

consistência documental, análise do mérito científico da candidatura, considerando o 

perfil acadêmico-profissional requerido pela universidade estrangeira (conforme 

Anexo I do edital) e seleção final. (BRASIL, 2021) 

É importante destacar que nem sempre os leitores selecionados pelo MRE/CAPES 

são aceitos pelas instituições estrangeiras, sendo que o “veredito final” cabe à instituição que 

acolherá o leitor no exterior. A CAPES, portanto, realiza uma pré-seleção dos candidatos à 

vaga de leitor nas IES, “sendo que a Instituição universitária estrangeira escolherá, dentre os 

candidatos pré-selecionados, o leitor que ocupará a vaga” (BRASIL, 2015, p. 1). Em relação 

aos benefícios custeados pelo MRE para o subsídio financeiro dos professores, o leitor recebe 

o auxílio deslocamento para o país de destino e a mensalidade em forma de bolsa pela 

CAPES. Além disso, em alguns casos, há uma contrapartida financeira fornecida pelas IES, 

de acordo com as particularidades30 de cada instituição. 

Ao analisar os pré-requisitos ao cargo de leitor, Diniz (2012) destaca a necessidade 

de o leitor ser necessariamente de nacionalidade brasileira e sugere que o que está em jogo 

não é apenas a docência. Em sua tese de doutorado, o autor aponta opiniões divergentes de 

diplomatas e ex-leitores quanto ao campo de atuação do Leitorado. Segundo Diniz, polemiza-

se o fato de o leitor ser ou não considerado um adido cultural por desenvolver, muitas vezes, 

atividades além das de ensino, como previsto nas portarias dos editais da CAPES. Em suas 

análises sobre o papel do leitor brasileiro, o autor aponta que, enquanto os CCBs e os ICs são, 

respectivamente, compreendidos como “instituições” e “entidades”, os leitorados são 

caracterizados como uma “modalidade de promoção da língua portuguesa e da cultura 

brasileira”. Ademais, Diniz (2012, p.189) observa a heterogeneidade relacionada às 

atribuições dos leitores descritas pelas IES de destino. Segundo sua análise, o autor aponta 

que os leitores estariam “subordinados antes às instituições estrangeiras do que ao Estado 

Brasileiro”, ao terem que atender às demandas das IES. Em relação ao tema leitorado, Ferreira 

(2014), ex-leitora na Tailândia, corrobora a discussão de Diniz (2012) sobre a 

                                                 
29 BRASIL. CAPES. Programa Leitorado. 13 dez. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2YcWxq0 Acesso em: 29 

set. 2021. 
30 Grande parte das IES oferecem diferentes subsídios aos professores leitores contratados. Algumas IES 

oferecem, além de um subsídio mensal em dinheiro, alojamento, seguro saúde, dentre outros benefícios. 
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heterogeneidade do cargo do leitor. Segundo a autora, o leitor é protagonista de diversas ações 

relacionadas à promoção da Língua Portuguesa, que vão além da sala de aula.  

Para Serravale de Sá (2009), ex-leitor na Inglaterra, na Universidade de Manchester, 

selecionado no edital 10/2006, a ausência de um projeto institucional, ou seja, de 

direcionamentos mais específicos para o trabalho dos leitores, de acordo com o autor, poderia 

ser o motivo que leva aos diferentes entendimentos do Leitorado. Durante seu período de 

trabalho no exterior, os leitores ministram aulas em Língua Portuguesa, bem como trabalham 

temas relacionados às manifestações culturais do Brasil (SERRAVALE DE SÁ, 2009). 

Cumpre destacar que a abertura dos postos de Leitorado está subordinada às prioridades do 

MRE. A particularidade das ações do Leitor e a associação constante que se faz do Leitor com 

o Governo Brasileiro, inclusive na universidade em que ele atua, conferem à função do Leitor 

uma aura de diplomata cultural que, de acordo com Diniz (2012), está constituída na tensão de 

(pelo menos) duas visões sobre o papel do Leitor. 

De modo geral, sobre as atribuições dos leitores, Diniz (2012) observa que esses 

profissionais se encontram na contingência de lidar com diversas tarefas nas instituições em 

que são alocados e precisam se ajustar sem ter orientações claras/definidas sobre um projeto 

político educacional de ensino de português. Tendo como base o discurso oficial do MRE, o 

autor destaca que, embora os Centros Culturais Brasileiros sejam tomados como o principal 

veículo público para a promoção da Língua Portuguesa, tendo em vista o público-alvo do 

Programa Leitorado (estudantes universitários de instituições acadêmicas de prestígio)31, o 

trabalho veiculado pelos leitores também pode ser considerado como elemento fundamental 

no cenário internacional para a difusão da Língua Portuguesa e da cultura brasileira. 

Parece-nos, portanto, que há diferentes atribuições ao cargo do leitor, uma vez que há 

distintas ações vinculadas por esses professores junto às IES onde atuam. Conforme relatos de 

leitores (SERRAVALE DE SÁ, 2009; FERREIRA, 2014), não há uma sistematização das 

atividades ou programa de ensino de base comum para os leitores brasileiros vinculados à 

CAPES. 

Nesse sentido, parece haver diferentes interpretações sobre o papel atribuído ao leitor 

e às tarefas que devem/precisam ser exercidas por esse profissional. 

 

                                                 
31 Referimo-nos aqui ao importante papel exercido pelas IES em seu contexto de atuação. No entanto, sabemos 

que algumas instituições têm mais prestígio do que outras, como é o caso da Universidade de Harvard, nos 

Estados Unidos, reconhecida internacionalmente pelo seu ensino de excelência. 
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Acerca do debate sobre PELs de PLA, o linguista Carlos Alberto Faraco, em 

entrevista à revista eletrônica do Portal dos leitorados, publicada no site do MRE32 em 2015, 

destaca a importância de mais estudos relacionados à promoção e ensino de PLA no exterior 

e, além disso, a necessidade de se propor um plano de ação para os professores leitores, bem 

como de harmonizar os materiais didáticos e propostas didático pedagógicas adotadas pelos 

centros culturais. De acordo com o autor, não se trata de uma homogeneização do trabalho 

dos leitores, já que cada profissional e cada instituição deve responder às especificidades do 

contexto em que está inserido, mas os professores no exterior deveriam ter à disposição uma 

plataforma básica de ação: 

O Brasil tem a característica de não ter um instituto, mas sim uma rede de centros 

culturais e de leitorados, o que nos diferencia dos demais países. Um dos objetivos 

que nós poderíamos avançar é a busca por certa harmonização conceitual e didático 

pedagógica das atividades dos centros e dos leitorados.33 

É oportuno destacar que, em relação a uma proposta de harmonização para o ensino 

de Português no exterior, foi lançada, em 2020, a coleção “Propostas curriculares para ensino 

de português no exterior”, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores para 

direcionar a metodologia de ensino de português no exterior.  

Segundo o portal da Fundação Alexandre Gusmão34: 

A coleção “Propostas curriculares para ensino de português no exterior” é uma 

iniciativa do Ministério das Relações Exteriores que visa a preencher uma lacuna 

metodológica nas suas unidades de ensino de português. Os guias curriculares 

permitem harmonizar o conteúdo dos cursos de português oferecidos pelos centros 

culturais e núcleos de estudos do Itamaraty no exterior que, juntamente com os 

leitorados, constituem uma rede de ensino de português criada há cerca de oitenta 

anos e que hoje atende milhares de alunos em diversos contextos. 

No Portal da Fundação Gusmão, há quatro volumes disponíveis: Proposta Curricular 

para o ensino de português nas unidades da rede de ensino do Itamaraty em países de língua 

oficial espanhola, Proposta Curricular para o ensino de português nas unidades da rede de 

ensino do Itamaraty em países de língua portuguesa, Proposta Curricular para cursos de 

                                                 
32 CORTEZ, Mariana. Material Didático de Português Língua Adicional e Estrangeira: desafios para a integração 

Latino-Americana. IN: BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Rede em Revista. Ano 2. 

Vol. 1. 2015, p. 13-15. Disponível em: https://bit.ly/3AWQHad. Acesso em 17 abr. 2022. 
33 CORTEZ, Mariana. Material Didático de Português Língua Adicional e Estrangeira: desafios para a integração 

Latino-Americana. IN: BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Rede em Revista. Ano 2. 

Vol. 1. 2015, p. 13-15. Disponível em: https://bit.ly/3AWQHad. Acesso em 17 abr. 2022. 
34 BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Proposta curricular para o ensino de português 

nas unidades da rede de ensino do Itamaraty em países de língua oficial portuguesa. Brasília: FUNAG, 2020. 

Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/21-1153 Acesso em: 17 abr. 2022. 

https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/21-1153
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literatura brasileira nas unidades da rede de ensino do Itamaraty no exterior e Proposta 

Curricular para o ensino de português para praticantes de capoeira. Embora tal iniciativa tenha 

grande relevância para o contexto de ensino de PLA no exterior35, constituindo-se como um 

passo importante para o desenvolvimento de materiais didáticos específicos para as unidades 

de ensino da Rede Brasil Cultural, julgamos que as práticas dos professores leitores tratem de 

contextos específicos de ensino, sendo necessário, primeiramente, um olhar voltado para as 

políticas encaminhadas por esses professores em seus locais de atuação, de modo a 

compreender como se dá, na prática, o ensino de PLA nas instituições do PLB e, assim, 

buscar abordagens e metodologias que estejam de acordo com esses contextos. 

Logo, percebe-se a relevância da pesquisa aqui empreendida para compreender 

melhor como a proposta do Estado Brasileiro para a difusão do português no contexto de 

internacionalização das universidades é atualizada no contexto de prática da política 

educacional linguística do Programa Leitorado vinculado ao Itamaraty. Investigar as 

características do processo de seleção dos professores ao cargo de leitor, o perfil dos 

professores selecionados e os relatos de prática dos leitores torna-se necessário para a reflexão 

acerca de como se dá a implementação e o desenvolvimento das PELs para a promoção da 

Língua Portuguesa em âmbito internacional. 

Conforme discutido na seção anterior, tendo como fundamento o conceito de 

políticas educacionais linguísticas (SHOHAMY, 2006), a abordagem do Ciclo de políticas de 

Ball e seus colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994) constitui-se como 

uma ferramenta útil para a análise das políticas educacionais do Estado Brasileiro. No caso do 

PLB, foco deste estudo, como discutiremos mais adiante, vemos que os candidatos 

selecionados por meio dos editais da CAPES desempenham um papel fundamental na 

interpretação da política de ensino do Programa Leitorado e na implementação das ações 

relacionadas ao ensino e promoção de PLA nas IES de destino, articulando, portanto, os 

contextos macro (idealização da política e os documentos relacionados a ela) e micro (atuação 

em nível local). 

                                                 
35 Embora consideremos que a Proposta curricular para o ensino de português para estrangeiros seja um 

importante referencial para os professores que atuam com o ensino de PLA no exterior, neste trabalho não 

trataremos da análise e/ou sugestão de uso desta coleção para o Programa Leitorado Brasileiro, tendo em vista 

que o material só foi disponibilizado ao público ao término dos dados gerados nesta pesquisa. Ademais, no 

estudo aqui proposto, não temos a pretensão de indicar materiais didáticos para o Programa Leitorado, e sim de 

compreender como a Política do Programa está sendo constituída e de contribuir para o aperfeiçoamento desse 

Programa. Para mais informações sobre o material da Fundação Gusmão, acesse: https://bit.ly/39R2US3 Acesso 

em 29 set. 2021. 
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Por meio do estudo dos editais da CAPES, ou seja, do discurso oficial da política em 

relação ao Programa Leitorado, buscamos compreender o perfil acadêmico e profissional dos 

professores projetado pelos editais, levando-se em conta, também, a exigência em relação à 

experiência com o Exame Celpe-Bras e as implicações disso para a sua atuação em seu 

contexto de prática. A análise dos currículos da Plataforma Lattes dos professores 

selecionados pelo Programa Leitorado também se constituiu como uma importante fonte para 

considerarmos o perfil do professor que de fato está atuando no Programa Leitorado 

Brasileiro ao longo dos anos. Com relação às pautas linguísticas a que os leitores se afiliam e 

buscando ainda mais uma aproximação ao contexto de prática, analisamos os relatos de 

experiência elaborados pelos professores leitores para compreendermos como esses 

profissionais encaminham, em seu contexto de atuação, a política de facto (SHOHAMY, 

2006) relacionada ao ensino e difusão da Língua Portuguesa. 

Apesar da importância que o Programa Leitorado tem no contexto de 

internacionalização do ensino superior, e da difusão da Língua Portuguesa, como será visto 

nas próximas seções, há poucos trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre essa política 

educacional linguística brasileira, ou seja, sobre a discussão acerca do contexto de atuação do 

leitor brasileiro. Portanto, conforme discutido anteriormente, nosso objetivo é fazer um 

levantamento das principais características e possibilidades que o discurso oficial do 

Programa Leitorado vinculado aos editais da CAPES e a prática dos leitores engendram 

dentro da política de ensino de Língua Portuguesa no exterior. A seguir, discutimos o papel 

do Exame Celpe-Bras dentro da política de ensino de PLA. 

3.2 O Exame Celpe-Bras como instrumento político direcionador de práticas de ensino e 

avaliação em PLA 

Único certificado em Língua Portuguesa reconhecido pelo governo brasileiro, o 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) foi criado, 

na década de 1990, por uma equipe de professores especialistas na área de PLA, convocada 

pelo Ministério da Educação Brasileiro, a partir da necessidade de avaliação e comprovação 

de proficiência de estudantes participantes dos Programas de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) e Pós-Graduação (PEC-PG)36 (BRASIL, 2020). A partir do segundo 

                                                 
36  O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-

Graduação (PEC-PG) são programas voltados a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o 

Brasil possui acordo de cooperação cultural e/ou educacional. O PEC-G foi criado em 1965 e oferece a 
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semestre de 2009, sua gestão passou a ser realizada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Cumpre mencionar ainda que:  

[...] a criação do Exame representa um gesto de autoria brasileira em relação à 

produção de conhecimento metalinguístico sobre o português como língua 

estrangeira, bem como em relação à gestão, no território nacional e fora dele, do 

acesso à língua portuguesa por falantes de outras línguas, conforme argumentam 

Zoppi-Fontana e Diniz (2008). Trata-se, desse modo, de um rompimento com 

discursos que consideram o português do Brasil como uma variedade menor em 

relação ao português europeu. (BRASIL, 2020, p.19) 

 De acordo com o Documento Base do Celpe-Bras, destaca-se que a criação do Exame 

Celpe-Bras não deve ser  compreendida como a celebração de um posicionamento hierárquico 

de supremacia do português brasileiro em relação às demais variedades da língua portuguesa: 

“cumpre destacar que, embora nas provas do Celpe-Bras, sejam utilizados textos produzidos 

na variedade brasileira, examinandos que utilizem − seja na fala, seja na escrita − outras 

variedades do português não precisam “mudar” de variedade ao realizarem o Exame” 

(BRASIL, 2020). Por outro lado, a exigência do Exame Celpe-Bras para candidatos oriundos 

dos PALOP e do Timor Leste é delicada, tendo em vista que nesses países a Língua 

Portuguesa é considerada oficial. 

Evidentemente, o Celpe-Bras tem sido, desde sua criação, um importante 

instrumento de política linguística para o ensino e difusão da Língua Portuguesa vinculada ao 

Estado brasileiro, promovendo efeitos retroativos na área de PLA (BRASIL, 2020), em 

relação ao ensino e à formação de professores. O construto teórico que orienta as tarefas do 

Exame serviu como base para a elaboração de outros instrumentos avaliativos, como é o caso 

do Certificado o Certificado de Proficiência em Libras, no Brasil, e o Certificado de Español – 

Lengua y Uso (CELU), na Argentina (CARVALHO E SCHLATTER, 2011). De acordo com 

as autoras, o exame argentino foi criado com base nos pressupostos teóricos do Celpe-Bras, e 

em colaboração entre a Comissão Técnico científica do Celpe-Bras e a comissão acadêmica 

argentina (CARVALHO; SCHLATTER, 2011, p. 270). Tendo como base esse sistema de 

colaboração para a elaboração do Exame argentino, Carvalho e Schlatter (2011) destacam a 

importância do Celpe-Bras como um instrumento de integração e intercâmbio cultural, 

sobretudo em relação aos países latino-americanos. Ademais, o construto de linguagem do 

                                                                                                                                                         
oportunidade de estudos de graduação em uma IES brasileira. O PEC-PG, criado em 1981, oferece bolsas de 

estudos para a formação em cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) em Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras. Para mais informações sobre esses programas acesse: 

http://www.dce.mre.gov.br/. 

 

http://www.dce.mre.gov.br/
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Celpe-Bras tem influenciado e orientado a elaboração de diversos instrumentos de avaliação 

de rendimento no contexto de ensino (COSTA, 2005; OHLWEILER, 2006; SANTOS, 2007). 

Quanto à influência do Celpe-Bras no ensino de PLA no exterior, temos os estudos 

de Ohlweiler (2006), Yan (2008), Li (2009) e Mittelstadt (2013), que focalizam o papel 

direcionador do Exame Celpe-Bras no ensino de português. Embora tenham sido realizadas 

em períodos diferentes, tais pesquisas compartilham a mesma evidência de que é incipiente o 

número de estudos voltados para a atuação do professor de PLA fora do Brasil. Os trabalhos 

também convergem sobre a influência positiva do Exame Celpe-Bras no cenário internacional 

de ensino de PLA. Muitos professores da área buscam orientações para sua prática em ações 

que são tidas como representativas do Estado brasileiro, como é o caso do Exame Celpe-Bras 

(SCHOFFEN, MARTINS, 2016). 

Uma vez que o construto teórico do Exame tem sido referência para o ensino de 

PLA, o estudo aqui proposto tomará a noção de proficiência do Celpe-Bras, definida como “a 

capacidade de uso da língua para desempenhar ações no mundo” (BRASIL, 2006, p. 3), como 

um dos referenciais para a análise das práticas de ensino de PLA dos professores leitores. Em 

seu trabalho de doutoramento, Schoffen (2009) relaciona o conceito de proficiência do Celpe-

Bras à concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin (2003) e afirma que ser proficiente em 

língua adicional é ter a “capacidade de configurar adequadamente a interlocução nos 

enunciados dentro de um gênero e de um contexto de produção específico em resposta a 

enunciados anteriores” (SCHOFFEN, 2009, p. 107). 

Ainda sobre o conceito de proficiência do Celpe-Bras, Schoffen advoga pela 

perspectiva bakhtiniana em relação ao entendimento sobre a significação dos aspectos 

linguísticos, segundo essa visão de proficiência: 

[...] os aspectos linguísticos devem ser considerados na medida em que permitem a 

configuração da interlocução com o objetivo de cumprir determinado propósito 

interlocutivo de forma mais ou menos preferível em determinado contexto. É 

somente dentro do contexto que se pode saber quais recursos são preferidos, na 

medida em que eles são definidos situadamente pelos interlocutores. Nesse sentido, 

entendemos que a preferência por determinados recursos linguísticos utilizados pode 

se tornar mais (ou menos) flexível em diferentes tarefas. (SCHOFFEN, 2009, p. 

121).  

Além disso, busca-se identificar como o Exame Celpe-Bras está relacionado (ou não) 

à prática dos professores leitores. Segundo Scaramucci (2004), os exames de proficiência têm 

potencial para determinar rumos de políticas linguísticas e a qualidade do ensino e das 

inovações que se deseja implementar (2006, p. 270). O efeito retroativo pode acontecer sobre 
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os participantes – professores, alunos, elaboradores de materiais didáticos e pessoas cujas 

atitudes e percepções possam ser alteradas por um exame ou avaliação –, sobre o processo – 

desenvolvimento de materiais, elaboração do currículo etc. – e o produto – o que é aprendido 

e a qualidade da aprendizagem (SCARAMUCCI, 2004). 

O Exame é considerado como um teste de alta relevância (high-stakes), já que 

“decisões importantes são tomadas a partir de seus resultados” (SCARAMUCCI, 2008, p. 

179), como, por exemplo, é o caso do ingresso de estudantes estrangeiros nos programas 

PEC-G e PEC-PG da regularização do exercício profissional de médicos estrangeiros no país. 

Para Scaramucci (2004, p. 221), o Celpe-Bras oferece um caso interessante para investigar 

efeitos retroativos e cursos preparatórios específicos, por se constituir num exame inovador, 

redirecionador, fundamentado numa visão de linguagem sociointerativa, o qual direciona o 

construto de linguagem utilizado pelos professores de PLA em suas práticas de ensino: 

seleção/elaboração de materiais didáticos, natureza das avaliações de rendimento, dentre 

outros. 

O Programa Leitorado e O Exame Celpe-Bras apresentam-se, portanto, como 

importantes instrumentos de política linguística do Estado brasileiro, tendo como um de seus 

objetivos a promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira no exterior, bem como o 

(re) direcionamento de práticas de ensino de PLA. Nesse sentido, discutir a inter-relação entre 

esses instrumentos, neste trabalho, torna-se fundamental para compreender o encaminhamento 

das políticas educacionais linguísticas de ensino de Português veiculadas pelo Estado 

brasileiro em instituições estrangeiras. Na próxima seção, tratamos dos procedimentos 

metodológicos que guiaram esta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa apresenta um estudo relacionado ao Programa Leitorado 

vinculado à CAPES e suas políticas educacionais linguísticas. Assim, o contexto delimitado 

pela pesquisa foi o mapeamento de publicações acerca do PLB: a) documentos relacionados 

ao Programa Leitorado disponibilizados pelo Itamaraty e pela CAPES acerca da política 

envolvida no processo de seleção dos professores leitores b) trabalhos acadêmicos publicados 

em relação ao Programa e relatos de leitores sobre sua experiência no Programa; c) materiais 

disponíveis sobre o trabalho realizado pelos professores leitores, dentre outros documentos 

públicos que auxiliaram a construção de um inventariado sobre ações de políticas 

educacionais linguísticas, vinculadas ao Programa Leitorado Brasileiro. Do ponto de vista 

metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa interpretativa (MASON, 1996) mais 

especificamente, um estudo de caso na modalidade de análise documental. De acordo com 

Mason (1996, p. 4), a pesquisa qualitativa interpretativa busca o entendimento a respeito do 

mundo social vivido e produzido pelos atores sociais, de modo a construir, a partir dos dados 

gerados, compreensões mais completas acerca do contexto pesquisado.   

 No caso desta pesquisa, o aporte teórico relacionado ao campo de estudos de política 

e educação (BOWE, BALL, GOLD, 1992; BALL, 1994) representa esse caráter 

multidisciplinar da área de Linguística Aplicada. 

4.1 Método de geração de dados 

Os principais métodos de geração de dados utilizados no presente estudo foram : 1) 

coleta e análise de documentos públicos do Estado brasileiro relacionados  às diretrizes do 

Programa Leitorado vinculado pela CAPES para a seleção dos leitores no período de 2015 a 

2020; 2) Geração de dados relacionados ao perfil dos leitores a partir das informações 

disponibilizadas na Plataforma Lattes e Linkedin; 3) levantamento das publicações 

acadêmicas nacionais e internacionais relacionadas ao Programa Brasileiro de Leitorado da 

CAPES; 4) Levantamento de publicações relacionadas a práticas dos professores leitores do 

Programa Leitorado da CAPES na página da Rede Brasil Cultural e nas redes sociais 

(Facebook, Linkedin, Blogs, dentre outros). 

Para o levantamento de dados referentes a documentos públicos, foi realizada uma 

busca de editais, de textos e de documentos oficiais junto ao portal eletrônico do Ministério 
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das Relações Exteriores37. A fim de se realizar um mapeamento de publicações relacionadas 

ao Programa Leitorado Brasileiro, foi realizada uma busca por publicações através do Portal 

de Periódicos da CAPES/MEC, utilizando diferentes filtros a partir de termos-chave, que 

serão detalhados na seção 4.3. Além disso, utilizamos também a ferramenta de busca Google 

acadêmico de modo a ter mais abrangência em nossa pesquisa. No que tange às práticas 

pedagógicas e às atividades promovidas pelos leitores para a difusão do português, foram 

analisados os relatos de experiência dos leitores referentes ao Programa na coletânea “Ensino 

e aprendizagem de Língua portuguesa e cultura brasileira pelo mundo- Experiências do 

Programa leitorado do Brasil, organizada por Bruna Morelo, Everton Vargas da Costa e 

Fernanda Kraemer, publicado em 2018, a qual contém 14 capítulos, além da análise de cinco 

artigos de periódicos e uma entrevista, em um total de 20 relatos.  

Ao realizar a coleta e análise de documentos, partiu-se do princípio de que textos e 

outros documentos são elementos importantes do mundo social e representam, no caso desta 

pesquisa, discursos oficiais do Estado brasileiro, das Instituições de ensino participantes do 

Programa e dos professores leitores.  

4.2 Objetivos e perguntas de pesquisa 

A questão principal que direciona este estudo é: Quais são as (principais) 

características do Programa Leitorado Brasileiro para o ensino e difusão da Língua 

Portuguesa? A partir dessa pergunta norteadora, temos o desdobramento das seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 Qual o perfil desejado e qual o perfil aprovado nos editais do Programa 

Leitorado?  

 O que os perfis dos leitores e seus relatos de experiência (publicados em artigos) 

apontam sobre as políticas educacionais linguísticas relacionadas ao Programa 

Leitorado vinculado à CAPES?  

 De que modo o Celpe-Bras está vinculado ao trabalho dos leitores?  

 Que subsídio(s) pode(m) ser proposto(s) para o aprimoramento das políticas 

educacionais linguísticas relacionadas a esse Programa a partir da análise 

empreendida no estudo?  

                                                 
37 Devido à pandemia da COVID-19, não foi possível realizar a pesquisa de campo à Coordenação de 

Documentação Diplomática (CDO) do Itamaraty, em Brasília, que tem sob sua responsabilidade a guarda e a 

divulgação de documentos da diplomacia brasileira produzidos a partir de 1959 (DINIZ, 2012). 
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Para responder às questões de pesquisa, temos como objetivos gerais do estudo os 

seguintes: 

1. Compreender as características das Políticas educacionais linguísticas do 

Programa Leitorado Brasileiro; 

2. Identificar a inserção (ou não) do Exame Celpe-Bras nas políticas vinculado ao 

Programa Leitorado Brasileiro;  

3. Propor melhorias ao Programa, tendo em vista a análise dos dados deste trabalho. 

  

 As questões norteadoras para a análise dos dados gerados (textos dos editais, 

currículos dos candidatos ao Programa leitorado e relatos dos leitores) são: 

 

 Objetivo específico: Contribuir para o entendimento acerca do(s) perfil(s) dos 

profissionais desejados e posteriormente aprovados para o Programa Leitorado 

Brasileiro a partir da análise dos três últimos editais de seleção ao cargo de Leitor 

vinculado ao Itamaraty, que compreendem o período de 2015 a 2020. 

 Perguntas norteadoras para a análise dos editais:  

a) Quais são as disposições gerais/objetivos quanto à natureza do trabalho dos 

leitores? Houve mudanças ao longo dos editais? Quais? 

b) Quais são as obrigações dos leitores/Quais atividades devem ser 

 desenvolvidas pelos leitores? Houve mudanças ao longo dos editais?  

c) Qual é a formação acadêmica exigida (graduação e pós-graduação)? 

d) É exigida experiência com o ensino de PLA? Que exigências são feitas? 

e) É exigida experiência com o Exame Celpe-Bras? Que exigências são feitas? 

f) De que forma se dá a análise de mérito dos currículos dos candidatos? 

 

 Objetivo específico: Identificar o perfil dos professores selecionados pela CAPES 

e pelas IES de modo a compreender quem está à frente das ações relacionadas ao 

ensino de PLA no Programa Leitorado Brasileiro. 

Perguntas norteadoras para a análise dos currículos dos professores: 

a) Qual é a formação acadêmica dos professores selecionados? 

b) Quais são as Instituições de ensino superior que formaram esses profissionais?  

c) Qual é a experiência dos professores com o ensino de PLA antecedente ao 

leitorado?  
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d) Qual é experiência desses profissionais em relação ao Exame Celpe-Bras 

antecedente ao leitorado? 

e) Em que medida a formação dos profissionais selecionados vai ao encontro (ou 

não) das demandas especificadas nos editais da CAPES?  

 

 Objetivo específico: Estabelecer relações entre o contexto de prática dos leitores e 

as características da política educacional linguística, do Programa Leitorado 

Brasileiro, a partir da identificação das principais pautas linguísticas e atividades 

profissionais, que emergem nos relatos de experiência dos professores leitores no 

Programa Leitorado Brasileiro. 

Perguntas norteadoras para a análise dos relatos: 

a) Quais pautas linguísticas emergem no discurso dos professores do Programa 

Leitorado Brasileiro?  

b) Que atividades docentes/culturais são destacadas na fala dos leitores? 

c) Qual é a concepção de linguagem vinculada à prática docente dos leitores?  

d) De que modo o Exame Celpe-Bras está inserido nas práticas dos leitores nas 

IES? 

A seguir, apresentamos os resultados da busca no portal da CAPES e no Google 

Acadêmico, relacionada a publicações que versam sobre o Programa Leitorado Brasileiro. 

4.3 Mapeamento de trabalhos relacionados ao programa leitorado brasileiro vinculado à 

CAPES 

Conforme mencionamos anteriormente, embora o PLB seja um importante 

instrumento de PELs do Estado brasileiro no que tange ao ensino e à promoção da Língua 

Portuguesa no exterior, ainda há poucas pesquisas desenvolvidas sobre esse programa, bem 

como poucos dados disponibilizados no portal da Rede Brasil Cultural acerca das ações 

desenvolvidas pelos leitores. Por outro lado, temos à disposição, no portal eletrônico do 

Camões, instituto de cooperação, informações mais detalhadas a respeito das ações de difusão 

da Língua Portuguesa, com relatórios e dados das ações relacionadas à política linguística do 

Estado Português. A discrepância entre o número de pesquisas relacionadas ao Programa 

Leitorado Brasileiro e ao Programa Leitorado de Portugal revela o quanto ainda precisamos 
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dar mais visibilidade e sistematizar as políticas de promoção da Língua Portuguesa 

encaminhadas pelo Estado brasileiro.  

Nesta seção, apresentamos os procedimentos realizados para a pesquisa de trabalhos 

acadêmicos relacionados ao Programa. Realizamos, primeiramente, uma busca em diferentes 

fontes acadêmicas para verificar que tipos de estudo já haviam sido empreendidos sobre esse 

Programa. Destacamos, neste capítulo, os resultados dessa busca, pela qual pudemos constatar 

que há pouquíssimos estudos vinculados a ações de difusão da Língua Portuguesa 

relacionadas ao Programa Leitorado Brasileiro. Primeiramente, fizemos um levantamento de 

artigos acadêmicos nacionais e internacionais sobre o assunto pelo Portal de periódicos da 

CAPES. Utilizamos a busca avançada, por meio do sistema CAFE, conforme mostra a 

imagem a seguir. Optamos por manter a palavra-chave leitorado nos campos Qualquer para 

garantir maior abrangência de publicações que tivessem a temática leitorado. Além disso, 

utilizamos as palavras-chave Programa Leitorado e CAPES nos campos Título e Qualquer.  

Para a busca de publicações em língua inglesa, utilizamos a palavra-chave Lectureship no 

campo título e a palavra-chave CAPES no campo Qualquer.  

Utilizamos um total de 9 filtros de busca, sendo que o filtro com a palavra-chave 

leitorado nos campos Qualquer e Qualquer foi o mais eficiente, conforme especificamos a 

seguir. 

Figura 3: Palavra principal (Leitorado) 

Resultado da pesquisa para o Filtro 1 – busca avançada 

Total de artigos encontrados: 31 

Total de artigos relevantes para a pesquisa: 5 

 

Fonte: CAPES (2021).38 

                                                 
38 Disponível em: https://bit.ly/3zVESQt Acesso em: 29 set. 2021. 
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Na busca por assunto, indicando a palavra-chave Leitorado39 no campo qualquer, sem 

especificação de data, de tipo de material nem idioma, conforme indica a Figura 3, tivemos 

como resultado 31 publicações.  

Dessas publicações, apenas cinco diziam respeito ao Programa Leitorado Brasileiro 

vinculado à CAPES. Os demais textos tratavam de outras áreas de pesquisa. Os cinco 

trabalhos relacionados ao Programa Leitorado estão apresentados no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Trabalhos selecionados ao Programa Leitorado 

AUTOR TÍTULO LOCAL E DATA 

Leilane Morais Oliveira Brazil's Programa de leitorado: 

discussions on the professional profile of 

lectureship 

Matraga. 01 August 2018, 

Vol.25(44), pp.252-271 

Laura Ferreira O leitorado brasileiro na Tailândia: uma 

contribuição para o debate a respeito do 

papel do professor-leitor 

Revista do GEL. 01 November 

2014, Vol.11(1), pp.10-29  

André Luiz Ramalho Aguiar   O Programa de Leitorados do Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil: José 

Maria Rodrigues relata suas experiências 

durante os quatro anos de leitorado no 

território paraguaio  

Estação Científica. 01 January 

2016, Vol.5(2), pp.103-110. 

 

Alan Silvio Ribeiro 

Carneiro 

O Leitorado Brasileiro da Universidade da 

Cidade do Cabo, África do Sul: uma 

experiência com o ensino de Português 

como Língua Adicional em um contexto 

pós-colonial 

Caleidoscópio. 01 April 2019, 

Vol.17(1), pp.121-144 

Leandro Rodrigues Alves 

Diniz 

A place of representation by the language: 

the lectureship program of the Brazilian 

Ministry of Foreign Affairs 

Gragoatá . Jun. 2012 .  Vol. 17, 

no. 32. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gostaríamos de destacar que o termo Leitorado, nos textos excluídos nesta pesquisa, 

tinha o sentido de público leitor, e não sinalizavam o conceito de professor que atua em 

instituições de ensino no exterior. Ao empreendermos a busca, utilizando outras palavras-

chave (Programa Leitorado e CAPES) e outros campos (título), obtivemos os mesmos 

resultados encontrados no primeiro filtro com a palavra-chave leitorado, discutido 

anteriormente.  

 Para a busca de trabalhos em língua inglesa, utilizando a palavra-chave Lectureship 

no campo título e a palavra-chave CAPES no campo Qualquer, foram localizados 535 

                                                 
39 A busca foi efetuada no dia 07 de maio de 2020. 

https://doaj.org/article/787cae5541734d96930c4e3c0d464f26?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/787cae5541734d96930c4e3c0d464f26?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/787cae5541734d96930c4e3c0d464f26?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/toc/2358-4114
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trabalhos. Desses, apenas 1 trabalho se referia ao Programa Leitorado Brasileiro, o artigo de 

Oliveira (2017), o qual já havia sido localizado anteriormente.  

4.3.1 Busca no banco de teses e dissertações da CAPES 

Com o mesmo objetivo de mapear trabalhos relacionados ao PLB vinculado à 

CAPES em estudos de pós-graduação, realizamos uma pesquisa no Catálogo de teses e 

dissertações da CAPES. Optamos por utilizar as palavras-chave Programa Leitorado e 

Leitorado e CAPES na ferramenta de busca e encontramos 12 trabalhos. No entanto, ao 

refinarmos a busca, selecionando Linguística, Letras e Artes no campo Grande área de 

conhecimento, apenas dois estudos foram exibidos. Os trabalhos exibidos são duas teses de 

doutorado. O primeiro é a tese de Leilane Oliveira Morais (2017), intitulada Programa 

Leitorado: diálogo entre política linguística externa e formação de professores de PFOL no 

Brasil, defendida na Universidade de São Paulo. O segundo diz respeito à tese de Maria 

Erotildes Moreira e Silva (2015), cujo título é INTERFACES ENTRE AÇÕES OFICIAIS E 

AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA A PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO 

PORTUGUÊS, defendida na Universidade Federal do Ceará. A busca também foi realizada 

com a palavra-chave Leitorado CAPES. Embora o resultado tenha sido de muitas publicações, 

aproximadamente 4656, percebemos, ao refinar a pesquisa, que não havia nenhum resultado 

relacionado às opções Linguística, Letras e Artes. 

 Portanto, a busca no banco de teses e dissertações da CAPES apontou apenas duas 

teses de doutorado que versam sobre o Programa Leitorado Brasileiro vinculado à CAPES, 

conforme mencionado anteriormente. 

4.3.2 Busca no Google acadêmico 

Ao realizarmos a pesquisa por meio do localizador Google Acadêmico, utilizando a 

palavra chave Programa de Leitorado CAPES, encontramos 332 resultados na pesquisa. No 

entanto, ao refinarmos a pesquisa, indicando o período que compreende os anos de 2015 e 

2020, obtivemos 172 resultados. Desses, apenas seis trabalhos tratavam do Programa 

leitorado vinculado à CAPES. Os trabalhos encontrados foram duas teses de doutorado, as 

quais já haviam sido localizadas na busca no banco de teses e dissertações da CAPES, três 

artigos de periódicos e uma entrevista, sendo que apenas um artigo não havia sido localizado 
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na busca anterior. A seguir, apresentamos o quadro que resume os trabalhos encontrados nas 

buscas realizadas no portal de periódicos da CAPES, no banco de teses e dissertações da 

CAPES e no Google Acadêmico que tratam especificamente sobre o Programa Leitorado 

Brasileiro vinculado à CAPES. Além disso, incluímos um livro que trata sobre o Programa 

Leitorado de que tivemos conhecimento pela rede social Facebook.  

O quadro 2, a seguir, apresenta um resumo de todos os trabalhos relacionados ao 

Programa Leitorado vinculado à CAPES identificados em nossa pesquisa. 

4.4 Trabalhos relacionados ao Programa Leitorado Brasileiro  

Quadro 2: Trabalhos relacionados ao Programa Leitorado Brasileiro 

TÍTULO FONTE LOCALIZADOR 

Interfaces entre ações oficiais e as 

políticas linguísticas para a 

promoção internacional do 

português. 

SILVA, Maria Erotildes Moreira e. 

Interfaces entre as ações oficiais e as 

políticas linguísticas para a 

promoção internacional do 

português. 2015. 417f. – Tese 

(Doutorado) – Universidade Federal 

do Ceará, Departamento de Letras 

Vernáculas, Programa de Pós-

graduação em Linguística, Fortaleza 

(CE), 2015. 

Banco de teses e 

dissertações da CAPES 

Google acadêmico 

Programa de Leitorado: Diálogo 

entre política Linguística Externa 

e a formação de professores de 

PFOL no Brasil 

OLIVEIRA, L. M. Programa de 

Leitorado: diálogo entre política 

linguística externa e professores de 

PFOL no Brasil. 276f. Tese 

(Doutorado em Filologia e Língua 

Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

Banco de teses e 

dissertações da CAPES 

Google acadêmico 

Política linguística do Estado 

brasileiro na Contemporaneidade: 

a institucionalização de 

mecanismos de promoção da 

língua nacional no exterior 

DINIZ, L. R. A. Política linguística 

do Estado brasileiro na 

Contemporaneidade: a 

institucionalização de mecanismos de 

promoção da língua nacional no 

exterior. Tese de Doutorado em 

Linguística. Instituto de Estudos da 

Linguagem, Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 2012. 

Google 

O leitorado brasileiro na 

Tailândia: uma contribuição para 

o debate a respeito do papel do 

professor-leitor 

FERREIRA, L. O Leitorado 

Brasileiro na Tailândia: Uma 

contribuição para o debate a respeito 

do papel do professor-leitor. Revista 

do GEL, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 10-

29, 2014. Disponível em: 

https://bit.ly/3AY2TI7. Acesso em 29 

set. 2021. 

Portal de periódicos da 

CAPES 

 

 O programa leitorado do 

governo brasileiro: ideologias 

CARNEIRO, A. S. R. O programa 

leitorado do governo brasileiro: 

Portal de periódicos da 

CAPES 
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linguísticas e práticas de ensino 

em um contexto situado 

ideologias linguísticas e práticas de 

ensino em um contexto 

situado. Línguas e Instrumentos 

Linguísticos. Campinas, SP, n. 43, p. 

259–289, 2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3zZqzdz. Acesso em: 2 

out. 2021. 

Google acadêmico 

O Leitorado Brasileiro da 

Universidade da Cidade do Cabo, 

África do Sul: uma experiência 

com o ensino de Português como 

Língua Adicional em um contexto 

pós-colonial. 

CARNEIRO, Alan Silvio Ribeiro. 

O Leitorado Brasileiro da 

Universidade da Cidade do Cabo, 

África do Sul: uma experiência com 

o ensino de Português como Língua 

Adicional em um contexto pós-

colonial. Revista Caleidoscópio. Abr. 

2019, vol. 17, n. 1, pp. 121-144. 

Disponível em: 

https://bit.ly/3ioFsQN Acesso em: 29 

set. 2021. 

Google 

 

O Programa de Leitorados do 

Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil: José Maria 

Rodrigues relata suas 

experiências durante os quatro 

anos de leitorado no território 

paraguaio 

AGUIAR, André Luiz Ramalho. O 

Programa de Leitorados do 

Ministério das Relações Exteriores 

do Brasil: José Maria Rodrigues 

relata suas experiências durante os 

quatro anos de leitorado no território 

paraguaio. Estação Científica. Jan. 

2016, vol. 5, n. 2, pp. 103-110. 

Disponível em: 

https://bit.ly/3kUCjK3. Acesso em 29 

set. 2021. 

Portal de periódicos da 

CAPES 

Google acadêmico 

Programa de Leitorado Brasileiro: 

algumas considerações sobre sua 

configuração e sobre o espaço 

dedicado à literatura 

MACHADO, Lohanna. Programa De 

Leitorado Brasileiro: Algumas 

Considerações Sobre Sua 

Configuração E Sobre O Espaço 

Dedicado à Literatura. Cadernos De 

Pós Graduação Em Letras. 19.1 

2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3oujDDg. Acesso em: 

02 out. 2021. 

Google acadêmico 

Programa de Leitorado do Brasil: 

discussões sobre o perfil 

profissional do leitor 

OLIVEIRA, Leilane Morais. Brazil's 

Programa de leitorado: discussions 

on the professional profile of 

lectureship. Revista Matraga. 01 ago. 

2018, vol.25, n. 44, pp.252-271. 

Disponível em: 

https://bit.ly/2YfkwVp. Acesso em: 

29 set. 2021. 

Portal de periódicos da 

CAPES. 

Google acadêmico 

O leitorado brasileiro em 

Manchester: Política linguística e 

ensino de Português como língua 

estrangeira. 

SERRAVALLE DE SÁ, D. O 

leitorado brasileiro em Manchester: 

política linguística e o ensino de 

português como língua estrangeira. 

Cadernos de Letras da UFF, v. 39, 

2009, p. 31-40. 

Google 

A place of representation by the 

language: the lectureship program 

of the Brazilian Ministry of 

Foreign Affairs 

DINIZ, L. R. A. A place of 

representation by the language: the 

lectureship program of the Brazilian 

Ministry of Foreign Affairs. 

Gragoatá.  Jun. 2012c, vol, 17 n. 32. 

Disponível em: 

https://bit.ly/3olPYMs Acesso em: 29 

set. 2021. 

Portal de periódico da 

CAPES 

 

https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/d74b3a89f92f406197ccc4854a45845b
https://doaj.org/article/00dca2a4b58c406fad3ff5855f6305e7
https://doaj.org/article/00dca2a4b58c406fad3ff5855f6305e7
https://doaj.org/article/00dca2a4b58c406fad3ff5855f6305e7
https://doaj.org/article/00dca2a4b58c406fad3ff5855f6305e7
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De “Rede Brasileira de Ensino no 

Exterior” a “Rede Brasil 

Cultural”: processos e percursos 

na institucionalização da Divisão 

de Promoção da Língua 

Portuguesa (DPLP) 

DINIZ, L. R. A. De “Rede Brasileira 

de Ensino no Exterior” a “Rede 

Brasil Cultural”: processos e 

percursos na institucionalização da 

Divisão de Promoção da Língua 

Portuguesa (DPLP). ResearchGate. 

Jan. 2015. Disponível em: 

https://bit.ly/2Y6U5Rw. Acesso em 

02 out. 2021. 

Google acadêmico 

 

Ensino e aprendizagem de Língua 

portuguesa e cultura brasileira 

pelo mundo- Experiências do 

Programa leitorado do Brasil 

 

MORELO, B.; COSTA, E.V. da.; 

KRAEMER, F.F. Ensino e 

Aprendizagem de língua Portuguesa 

e Cultura Brasileira Pelo Mundo: 

Experiências Do Programa de 

Leitorado Do Brasil. Roosevelt, NJ: 

Boavista Press, 18 de jul. de 2018. 

Facebook 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 CARACTERÍSTICAS DA POLÍTICA EDUCACIONAL LINGUÍSTICA DO 

PROGRAMA LEITORADO BRASILEIRO – OS EDITAIS DA CAPES 

Neste capítulo, temos por objetivo analisar os Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 

029/2019 do Programa Leitorado referente à seleção ao cargo de leitor, que foram publicados 

pela CAPES no período de 2015 a 2020, os três últimos editais lançados pelo PLB no período 

de realização desta pesquisa. Para a análise dos editais, nosso percurso analítico teve como 

enfoque o contexto da produção de texto (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994a) de 

modo a compreender as características dos textos da política de seleção dos principais agentes 

do Programa Leitorado Brasileiro e as relações que podem ser estabelecidas entre esse 

contexto do texto e o contexto de prática dos leitores. 

Primeiramente, apresentamos as informações relacionadas às orientações e pré-

requisitos do MRE/CAPES. Em seguida, analisamos o que está disposto nos anexos dos 

editais em relação às exigências/preferências das IES. 

5.1 Análise dos editais da CAPES       

Nesta seção, apresentamos a análise realizada acerca dos editais da CAPES quanto a: 

(1) Disposições gerais e objetivos do cargo de leitor (natureza do trabalho e especificações); 

(2) Os pré-requisitos ao cargo de leitor (formação acadêmica, experiência docente em PLA e 

experiência com o Celpe-Bras); (3) As obrigações dos leitores; (4) O mérito dos currículos 

dos candidatos. Primeiramente, tratamos das informações relacionadas às orientações e pré-

requisitos do MRE/CAPES. Em seguida, discutimos o que está disposto nos anexos dos 

editais em relação às exigências/preferências das IES. 

5.1.1 Dos objetivos/ da natureza do cargo de leitor 

Com relação à natureza do cargo de leitor, a portaria interministerial No - 1, de 20 de 

março de 2006, que rege o Programa Leitorado do MRE/CAPES, apresenta a seguinte 

definição em relação à figura do leitor: define 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 (BRASIL, 2006, p. 28). Percebemos que a Portaria delimita algumas 
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características em relação ao perfil do leitor: professor universitário, de nacionalidade 

brasileira. Em relação ao predicado “professor universitário”, Diniz (2020, p. 80) chama a 

atenção para o fato de essa característica não ser propriamente um pré-requisito, e sim 

evidenciar a natureza do trabalho do professor leitor, uma vez que a maior parte dos leitores 

desenvolvem seu trabalho em instituições de nível superior.  Ainda sobre o perfil do leitor 

descrito na portaria, Diniz (2020, p. 81) destaca a expressão “de nacionalidade brasileira”, 

mencionando-a como um pré-requisito “inexorável do leitor do Itamaraty”40. 

 Em relação à natureza do cargo/função do leitor, é informado que o profissional 

deve se dedicar ao ensino da “língua portuguesa falada no Brasil” (BRASIL, 2006). A 

Portaria não informa outras especificidades em relação à natureza do trabalho do leitor e/ou a 

ações de promoção e difusão da Língua Portuguesa. A seguir, apresentamos o quadro 3 com 

as informações da CAPES sobre as disposições gerais e específicas e os objetivos em relação 

ao cargo de leitor, contidos nos editais analisados. 

 

Quadro 3: Disposições (gerais e específicas) e objetivos do cargo de leitor 

Edital Disposições Gerais/Específicas Dos objetivos 

014/2015 torna pública a realização seleção de Leitores 

brasileiros para atuar em Instituições de Ensino 

Superior Estrangeiras (IES) e promover a língua 

portuguesa, em sua vertente brasileira, além da 

cultura, literatura e estudos brasileiros nessas 

instituições, com base na Portaria 

Interministerial nº 001, de 20 de março de 2006. 

 

 

 

 

 

        ________________ 

037/2018 torna pública a realização de seleção de Leitores 

brasileiros para atuar em Instituições de Ensino 

Superior Estrangeiras (IES) e promover a língua 

portuguesa e a literatura brasileira nessas 

instituições, com base na Portaria 

Interministerial nº 001, de 20 de março de 2006.  

 

 

 

     ___________________ 

029/2019 O presente Edital selecionará leitores brasileiros 

para atuar em Intuições de Ensino Superior 

Estrangeiras (IES) e promover a língua 

portuguesa e a literatura brasileira nessas 

instituições no âmbito do Programa 

LEITORADO, nos países indicados no Anexo I 

deste Edital. 

1.1.1. Promover a língua portuguesa na variante 

brasileira nos países de atuação dos Leitores.  

1.1.2. Proporcionar maior visibilidade 

internacional à cultura e à literatura brasileira.  

1.1.3. Ampliar o acesso de professores com 

experiência na área prioritária do Edital a 

centros internacionais de excelência. 

 1.1.4. Ampliar a colaboração entre docentes 

que atuam no Brasil e no exterior, nas áreas do 

Edital. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados dos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019.  

 

                                                 
40 Ver discussão acerca da nacionalidade do leitor brasileiro em Diniz (2020). Neste trabalho, não temos o 

objetivo de aprofundar essa temática. 
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Ao analisarmos as especificidades em relação à natureza do trabalho do leitor nos 

três editais, percebemos que apenas o Edital nº. 029/2019 apresenta a seção Dos objetivos, em 

que são especificadas outras atribuições ao cargo de leitor, além da promoção da língua 

portuguesa e da literatura brasileira. Nessa seção, temos a indicação de que o leitor deverá dar 

maior visibilidade internacional à cultura e à literatura brasileira. Além disso, ao mencionar 

que o leitor deve Ampliar o acesso de professores com experiência na área prioritária do 

Edital a centros internacionais de excelência e ampliar a colaboração entre docentes que 

atuam no Brasil e no exterior, nas áreas do Edital, podemos inferir que o MRE está propondo 

aos leitores a busca por atividades de cooperação entre leitores e professores de PLA de modo 

geral.  

Em relação à natureza do ensino de Língua Portuguesa, observamos que o discurso 

do MRE difere entre os editais. No Edital nº. 014/2015 há a expressão “vertente brasileira” 

para designar a língua portuguesa: “promover a língua portuguesa em sua vertente brasileira 

além da cultura, literatura e estudos brasileiros nessas instituições”. Os editais 0037/2018 e 

029/2019 apresentam outra descrição nas disposições gerais/específicas41: “promover a língua 

portuguesa e a literatura brasileira”. No entanto, no edital 029/ 2019, há uma informação mais 

específica em relação à natureza da língua portuguesa na seção Dos Objetivos 1.1: “Promover 

a língua portuguesa na variante brasileira nos países de atuação dos Leitores.”, delimitando a 

variante brasileira do Português. Ao analisarmos os relatos dos leitores, no capítulo 7, 

trataremos dessa questão, relacionada às variedades do português e às escolhas vinculadas a 

elas para o ensino de PLA. 

Gostaríamos de destacar também que, no Edital nº. 014/2015, parece haver um 

entendimento de que língua, cultura e estudos brasileiros são conceitos independentes pelo 

modo como foi apresentada a informação a respeito da docência em PLA “promover a língua 

portuguesa em sua vertente brasileira além da cultura, literatura e estudos brasileiros 

nessas instituições”, diferentemente do que é projetado nos editais 037/2018 e 029/2019, em 

que não há menção a essas expressões. Isso nos leva a pensar que “cultura” e “estudos 

brasileiros” estariam incorporados aos conceitos de língua portuguesa e literatura nos dois 

últimos editais.  

  

 

                                                 
41 Indicamos as duas nomenclaturas, pois o edital 037/2018 apresenta tal informação na seção Das Disposições 

gerais e o Edital nº. 29/2019 apresenta-a na seção Das disposições específicas.  
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5.1.2 Pré-requisitos do MRE/CAPES ao cargo de leitor  

Em relação aos pré-requisitos delimitados pelo MRE/CAPES, destacamos, a seguir, 

os principais pontos de convergência e divergência apresentados nos editais. Focalizamos 

nossa análise nos itens relacionados à formação acadêmica, à experiência docente com PLA e 

à experiência com o Celpe-Bras, conforme objetivos desta pesquisa. 

 Os três editais apresentam semelhanças em relação a pré-requisitos gerais: 

nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Além disso, 

temos, nos três editais, informações semelhantes em relação a impedimentos para a 

participação nos processos de seleção, descritas da seguinte forma: “É vedada a participação 

no Programa Leitorado de membros da Comissão de Seleção e da Comissão de Julgamento, 

bem como de servidores, funcionários terceirizados e contratados locais a serviço do 

Itamaraty no Brasil ou no exterior. É vedada também a participação de cônjuges e parentes 

de primeiro grau de pessoas que se enquadrem em quaisquer das categorias 

supramencionadas” (BRASIL, 2015, 2018 e 2019). 

Nos editais de 014/2015 e 037/2018, temos também o seguinte requisito: Possuir 

atestado de bons antecedentes no Brasil e, caso resida no exterior, no país de residência. Nos 

editais 037/ 2018 e 029 /2019, há uma informação em relação a candidatos que já 

participaram do Programa Leitorado: “A candidatura do profissional que já exerceu o cargo 

de Leitor no âmbito do Programa Leitorado para Universidade Estrangeira do Governo 

brasileiro será condicionada à aprovação da instituição universitária em que desempenhou 

suas atividades pelo referido programa e da avaliação positiva da representação diplomática 

a que esteve vinculado”. Além disso, no edital 029/2019, diferentemente dos anteriores, temos 

um descritor relacionado a acúmulo de bolsas / benefícios financeiros que seriam motivo de 

impedimento ao cargo: “V – não acumular bolsa ou benefício financeiro, de qualquer 

natureza, concedido por agência pública federal durante o período de vigência dos benefícios 

concedidos”. (BRASIL, 2019) 

Em relação à formação acadêmica, experiência com o ensino de PLA e experiência 

com o Exame Celpe-Bras definidos pelo MRE/CAPES, reunimos as informações dos três 

editais no quadro a seguir. 
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Quadro 4: Pré-requisitos ao cargo de leitor (CAPES): formação acadêmica e experiência 

com PLA e com Celpe-Bras nos três editais 

Edital Formação Acadêmica Experiência com o ensino de PLA Experiência 

com o Celpe-

Bras 

014/2015 Possuir diploma de nível superior 

na área indicada pela instituição 

estrangeira (ANEXO I), 

reconhecido na forma da legislação 

brasileira; 

Possuir formação acadêmica 

(doutorado ou mestrado) e 

experiência no ensino de 

linguística, linguística aplicada, 

literatura brasileira, cultura 

brasileira, ou outras áreas, 

conforme indicado pela instituição 

estrangeira (ANEXO I); 2.1.8.  

Ter experiência em ensino de 

português, na variante brasileira, 

como língua estrangeira ou como 

língua de herança, a depender das 

especificidades de cada vaga 

indicada no ANEXO I 

_______ 

037/2018 Possuir diploma de nível superior 

na área de licenciatura em 

português, reconhecido na forma 

da legislação brasileira; 2.1.7. 

Possuir formação acadêmica 

(doutorado ou mestrado) e 

experiência no ensino de 

linguística, linguística aplicada, 

literatura brasileira, cultura 

brasileira, ou outras áreas, 

conforme indicado pela instituição 

estrangeira (ANEXO I); 2.1.9.  

2.1.6. Ter experiência em ensino de 

português, na variante brasileira, 

como língua estrangeira ou como 

língua de herança, a depender das 

especificidades de cada vaga 

indicada no ANEXO I; 

    ______ 

029/2019 III – ter diploma de nível superior 

na área de licenciatura em 

linguística ou licenciatura em 

letras, reconhecido na forma da 

legislação brasileira; 

 IV – possuir formação acadêmica 

consoante indicada pela instituição 

estrangeira no Anexo I;  

IV - ter comprovada experiência em 

ensino de português, na variante 

brasileira, consoante as 

especificidades de cada vaga 

indicada no Anexo I;  

 

 ______ 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados dos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019.  

 

Em relação à formação em nível de graduação, observamos que há diferentes 

referências quanto à exigência do diploma de nível superior. No anexo do Edital nº. 014/2015, 

há a indicação de que o candidato deve apresentar um diploma reconhecido na forma da 

legislação brasileira de acordo com a área indicada pela Instituição estrangeira, segundo as 

informações contidas no anexo do edital. Já nos editais 037/2018 e 029/2019, temos a 

especificação da natureza do diploma de graduação. No Edital nº. 037/2018 é exigido do 

candidato o “diploma de nível superior na área de licenciatura em português, reconhecido na 

forma da legislação brasileira.” (BRASIL, 2018). O Edital nº. 029/2019 apresenta como pré-
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requisito “ter diploma de nível superior na área de licenciatura em linguística ou licenciatura 

em letras, reconhecido na forma da legislação brasileira” (BRASIL, 2019). 

No tocante à experiência docente, vemos que os três editais apresentam a exigência 

de experiência de ensino português na variante brasileira. Os Editais nº. 014/2015 e 037/2018 

apresentam o mesmo descritor: “Ter experiência em ensino de português, na variante 

brasileira, como língua estrangeira ou como língua de herança, a depender das 

especificidades de cada vaga indicada no ANEXO I.” O Edital nº. 029/2019 não indica, 

explicitamente, que o candidato deve ter a experiência com o ensino de português como 

língua adicional, ou de herança, apenas informa que o futuro leitor deve ter “comprovada 

experiência em ensino de português na variante brasileira, consoante as especificidades de 

cada vaga indicada no Anexo I.” No entanto, como veremos a seguir ao discutirmos o critério 

Análise de Mérito, a experiência com o ensino de PLA também é levada em consideração 

para a pontuação do candidato ao cargo nesse edital. 

Em relação à experiência com o Exame Celpe-Bras, não há menção, em nenhum dos 

três editais analisados, à exigência de experiência com o Exame como um pré-requisito ao 

cargo de leitor nos descritores do MRE/CAPES. Ao observarmos o item Análise de Mérito, 

no entanto, identificamos que ter experiência com o Exame Celpe-Bras configura-se como um 

diferencial na pontuação do candidato no Edital nº. 029/2019. Além disso, em nossa análise 

dos pré-requisitos indicados pelas IES na descrição do perfil do leitor, como veremos adiante, 

observamos que há a indicação, de algumas instituições, pela preferência por candidatos que 

possuem experiência com o Exame.  

Embora não tenha sido o foco de nossa análise, apresentamos, a seguir, um resumo 

relacionado à comprovação de proficiência em língua adicional exigida dos candidatos ao 

cargo de leitor nos três editais. 

 

 

Quadro 5: Comprovação de proficiência nos três editais 

Idioma Certificações exigidas/ requisitos 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

a) TOEFL IBT – Internet-Based Test: mínimo de 71, validade de 2 (dois) anos; b) 

TOEFL ITP – Institutional Testing Program: mínimo de 527, validade de 2 (dois) 

anos;  

c) IELTS – Internaonal English Language Test: mínimo de 6, sendo que cada 

banda (listening, reading, wring e speaking) deve ter nota mínima de 5 (cinco), 

validade de 2 (dois) anos;  

d) Certificado de Cambridge: CPE/C2 Proficiency, CAE/C1 Advanced ou FCE / 

B2 First, sem prazo de validade;  

e) Pearson Tests of English (PTE): Academic: mínimo de 59; General: Nível 3. 

1.6.1.2. 
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Língua Francesa 

a) TCF TP (Tout Public) completo – Test de Connaissance du Français: mínimo 

B2, validade de 2 (dois) anos. O candidato deverá realizar no mínimo as provas 

obrigatórias;  

b) TCF (Capes) completo – Test de Connaissance du Français: mínimo B2, 

validade de 2 (dois) anos;  

c) DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française: mínimo C1, sem prazo de 

validade;  

d) DELF – Diplôme d’Études en Langue Française: mínimo B2, sem prazo de 

validade. 

Língua Espanhola 

a) DELE – Diplomas de Español como Lengua Extranjera: mínimo de B2, emitido 

pelo Instituto Cervantes, sem prazo de validade;  

b) SIELE – Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española: mínimo 

de C1, validade de 5 (cinco) anos. 1.6.1.4. 

Língua Italiana 

a) IIC – Instituto Italiano di Cultura: teste Lato Sensu, mínimo de B2, validade de 1 

(um) ano;  

b) CELI – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: mínimo CELI3, sem 

prazo de validade;  

 c) CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera: mínimo CILS due B2, 

sem prazo de validade 1.6.1.5. 

Língua Alemã 

a) certificado do Instituto Goethe: mínimo de B1, sem prazo de validade;  

b) TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache: mínimo de TDN3, sem prazo de 

validade;  

c) onSET – online-Spracheinstufungstest: mínimo de B1, sem prazo de validade; e 

d) DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang: mínimo de DSH1, 

sem prazo de validade. 

Observação: Não será exigido certificado de proficiência aos candidatos que apresentarem diplomas 

de graduação ou de pós-graduação emitidos no idioma exigido pela universidade sede do leitorado. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados dos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019.  

 

Nos três editais analisados neste estudo, verificamos os mesmos descritores/pré-

requisitos de comprovação de proficiência no que tange ao discurso da CAPES/MRE sobre os 

critérios de seleção. 

5.1.3 Análise de Mérito da CAPES 

O item do edital relacionado à Análise de mérito esclarece como são avaliados/ 

pontuados os documentos apresentados pelo candidato. Ao analisarmos os três editais, 

percebemos que o Edital nº. 014/2015 e o Edital nº. 037/2018 apresentam informações 

semelhantes em relação a esse item, esclarecendo que a candidatura é analisada pela 

consultoria ad hoc/CAPES, levando-se em consideração os seguintes pontos nesta ordem: “a) 

Experiência profissional na área de ensino de português para estrangeiros conforme 

especificado no item 2.1.6 b) Titulação e perfil acadêmico requerido pelas universidades 

estrangeiras, conforme disposto no ANEXO I; 8.1.3.2.1.” Além disso, é mencionado nesses 

editais que: “Em caso de haver mais de 3 (três) candidatos pré-selecionados, serão enviados 

à universidade os três de maior titularidade.” (BRASIL, 2015; 2018) e que o veredicto final é 
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dado pela Instituição de ensino Superior a partir dos nomes pré-selecionados pela CAPES. 

Ainda em relação ao item Análise de Mérito, o Edital nº. 037/2018 apresenta também o item 

denominado Priorização, esclarecendo como as candidaturas são classificadas: prioridade alta 

– nota 4; prioridade média/alta – nota 3; prioridade média- nota 2; prioridade média-baixa- 

nota 1; prioridade baixa – nota 0. Já o Edital nº. 029/2019 diferencia-se dos editais anteriores, 

apresentando uma tabela de pontuação com a descrição dos critérios e os aspectos que são 

avaliados pela consultoria ad hoc, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Análise de Mérito (BRASIL, 2019) 

 

Fonte: CAPES (2021).42  

 

O Quadro 6 apresentado no Edital nº. 029/2019 esclarece aos candidatos a forma 

como serão pontuados os documentos apresentados no currículo de acordo com as exigências 

                                                 
42 Disponível em: https://bit.ly/39M4B3a Acesso em: 29 set. 2021. 
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das vagas. Neste edital, diferentemente dos anteriores (014/2015 e 037/2018), em relação aos 

documentos que devem ser entregues pelo leitor em sua candidatura, há a indicação de um 

projeto a ser desenvolvido pelo leitor na IES de destino43. Em relação à tabela apresentada no 

Edital nº. 029/2019, gostaríamos de salientar que esse tipo de informação traz mais 

transparência ao processo seletivo, sendo, portanto, um elemento positivo neste edital em 

comparação aos editais anteriores44. No entanto, destacamos que, embora a tabela apresente 

os itens a serem avaliados, as primeiras seções do edital não mencionam alguns critérios 

importantes que são levados em conta na pontuação final do currículo do candidato. A 

atuação no Exame Celpe-Bras, por exemplo, não é destacada no edital como um pré-requisito. 

Além disso, na descrição de experiência com o ensino de língua portuguesa, neste edital 

(029/2019), não é mencionada a docência com PLA – apenas a experiência com o ensino de 

português variedade brasileira, diferentemente dos editais anteriores, em que é explicitado o 

critério de experiência com o ensino de português para estrangeiros. Apesar de tal experiência 

ser mencionada por algumas IES no anexo I deste edital, como veremos no capítulo cinco, há 

candidatos que são selecionados no Programa sem apresentar em seus currículos a experiência 

com PLA. Portanto, julgamos ser necessário que esse quesito seja estabelecido com um pré-

requisito pela CAPES em todos os editais, uma vez que o ensino de língua adicional exige 

conhecimentos diferentes daqueles do ensino de língua materna.  

Assim, embora o Edital nº. 029/2019 apresente os critérios de avaliação em relação à 

análise de mérito de forma mais explícita, é necessário que o texto relacionado aos pré-

requisitos apresente informações mais completas sobre o perfil do profissional esperado para 

o Programa, tendo em vista as ações de políticas educacionais a serem desenvolvidas dentro e 

fora do Programa Leitorado. Além disso, ao informar aos candidatos os critérios de forma 

mais clara, obtém-se mais confiabilidade no processo de seleção. 

 

                                                 
43 De acordo com o Edital nº. 029/2019, No projeto apresentado pelo candidato ao cargo de leitor, devem 

constar: “a - apresentação do projeto de atuação como leitor, incluindo objetivos, método e indicadores que 

mostrem o impacto do projeto na área do conhecimento, no aspecto de inovação e na consolidação da 

cooperação internacional; X - projeto detalhado, em língua portuguesa (pt-BR), contendo: a - apresentação do 

projeto de atuação como leitor, incluindo objetivos, método e indicadores que mostrem o impacto do projeto na 

área do conhecimento, no aspecto de inovação e na consolidação da cooperação internacional; b - justificativa 

das ações que contribuirão para o alcance dos objetivos do projeto e deste Edital; c - resultados a serem 

alcançados e potencial para sua ampliação; d - previsão das metas de produção acadêmica e científica; e - 

importância do projeto em nível regional, nacional e internacional; f - outras informações relevantes, incluindo o 

resumo dos resultados alcançados por meio de outros projetos na área de ensino de português como segunda 

língua; h - referências bibliográficas.” (BRASIL, 2019). 
44  Nos editais anteriores, que não foram analisados neste estudo, também não há indicação de uma tabela de 

pontuação para a análise de mérito dos candidatos. Para mais informações gerais sobre os editais anteriores a 

2015, ver Santos e Sarmento (2021). 
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5.1.4 Análise das obrigações dos leitores 

Em relação ao disposto nos editais da CAPES sobre as obrigações dos leitores, 

organizamos as informações em três categorias: a) carga horária de trabalho, b) atividades 

relacionadas à docência e c) outras atribuições (não docência). A seguir, apresentamos o 

quadro 7 com essas informações. 

 

Quadro 7: Obrigações dos leitores (CAPES) 

Edital Carga 

horária 

de 

trabalho 

Atividades relacionadas à 

docência 

Outras atribuições (não docência) 

014/2015 20h 

semanais 

- Ministrar, no Campus da 

Instituição de Ensino Superior a 

que estiver vinculado, ou em local 

por ela indicado, disciplinas 

relacionadas ao ensino da língua 

portuguesa, literatura e 

manifestações culturais 

brasileiras. 

   

 

- Colaborar na realização de projetos 

acadêmicos voltados para a divulgação da 

língua portuguesa e da cultura brasileira, na 

orientação de projetos discentes nesses temas, 

bem como desempenhar outras funções 

definidas pelo contrato de trabalho a ser 

assinado entre o Leitor e a Instituição de 

Ensino Superior. 

- Cooperar com a Repartição Diplomática 

brasileira com jurisdição sobre o local do 

Leitorado, inclusive no tocante à realização de 

projetos de ensino de português como língua 

de herança, e com o Centro Cultural Brasileiro 

situado no local, se houver. 

037/2018 

 

 

 

 

20h 

semanais 

- Ministrar, no campus da 

Instituição de Ensino Superior a 

que estiver vinculado, ou em local 

por ela indicado, disciplinas 

relacionadas ao ensino da língua 

portuguesa e literatura brasileira. 

- Colaborar na realização de projetos 

acadêmicos voltados para a divulgação da 

língua portuguesa e da cultura brasileira, na 

orientação de projetos discentes nesses temas, 

bem como desempenhar outras funções 

definidas pelo contrato de trabalho a ser 

assinado entre o Leitor e a Instituição de 

Ensino Superior.  

- Sempre que possível, e com a anuência 

prévia de sua empregadora, deverá coordenar-

se com a Repartição Diplomática brasileira 

com jurisdição sobre o local do Leitorado. A 

repartição Diplomática zelará pelo adequado 

cumprimento dos deveres e direitos do leitor 

junto à IES e compartilhará informações no 

tocante à realização de projetos de outras 

iniciativas culturais e educacionais de 

eventual interesse para o Leitorado.  

- Atuar para a divulgação do CELPE-BRAS 

(Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros - Brasil) e 

ampliação de número de inscritos no exame.  

 

029/2019 

 

 

30h 

semanais 

- Ministrar, no campus da 

Instituição de Ensino Superior a 

que estiver vinculado, ou em local 

por ela indicado, disciplinas 

relacionadas ao ensino da língua e 

- Deverá, colaborar na realização de projetos 

acadêmicos voltados para a divulgação da 

língua portuguesa e da cultura brasileira, na 

orientação de projetos discentes nesses temas, 

bem como desempenhar outras funções 
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literatura brasileira. definidas no documento que regula a atuação 

do Leitor na instituição de Ensino Superior.  

- Coordenar-se com a representação 

diplomática brasileira com jurisdição sobre o 

local de atuação do Leitor para apoio a 

atividades de difusão educacional e cultural 

inerentes às suas funções.  

- Atuar para a divulgação do Exame CELPE-

BRAS (Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros - Brasil) e 

contribuir para a ampliação do número de 

inscritos no exame 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos três Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019. 

 

A descrição das atividades relacionadas ao cargo de leitor apresenta diferenças nos 

três editais. No que tange às atividades relacionadas à docência, podemos observar que, no 

Edital nº. 014/2015 parece haver uma distinção entre o ensino de língua portuguesa, literatura 

e manifestações culturais, uma vez que essas atividades são elencadas no texto como 

categorias diferentes. Como vimos na análise anterior sobre a natureza do cargo do leitor 

nesse edital, de fato, parece haver uma separação entre o ensino de língua/literatura e o ensino 

de cultura. Já, nos editais 037/2018 e 029/2019 não vemos essa separação, no entanto, 

percebemos que o Edital nº. 029/2019 apresenta o sintagma “língua brasileira” para se referir 

à língua portuguesa, diferentemente dos outros dois editais analisados, que apresentam o 

sintagma “língua portuguesa”. Com relação ao ensino de literatura, nos três editais, é utilizado 

o termo “literatura brasileira”, não havendo referência à “literatura portuguesa” e nem de 

outros países da CPLP. 

Em relação à carga horária de trabalho, nos três editais, há a indicação de que o 

tempo de trabalho semanal do leitor deve ser dedicado prioritariamente à docência. Apesar 

disso, há um número grande de atividades descritas, além das implícitas, nos editais que não 

são necessariamente relacionadas a essa função. Diniz (2020, p. 87) menciona que não é raro 

ver leitores exercerem/ acumularem também o cargo de diretor ou coordenador de Centros 

Culturais Brasileiros no país onde está a IES em que atua, executando, desse modo, outras 

funções relacionadas a administração e gestão para além da docência. O Edital nº. 029/2019 

apresenta maior carga horária semanal de trabalho (30h) do que os editais anteriores (20h). 

Em relação a outras atividades, percebemos que os três editais apresentam 

semelhanças em grande parte das descrições. De modo geral, percebemos que é esperado que 

o leitor esteja ciente de que vai exercer outras atividades na IES, além da docência em língua 

portuguesa, as quais, são estabelecidas em contrato de trabalho a ser assinado entre o leitor e 

a instituição de Ensino Superior (BRASIL, 2015, 2018, 2019). Além disso, nos três editais há 
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a prerrogativa de trabalho coordenado com a Repartição Diplomática brasileira com jurisdição 

sobre o local do leitorado, sendo prevista uma parceria para a realização de projetos e “de 

outras iniciativas culturais e educacionais de eventual interesse para o Leitorado”. 

(BRASIL, 2015, 2018, 2019).  

Os editais 037/2018 e 029/2019 destacam a divulgação do Exame Celpe-Bras como 

uma das atividades do leitor: “Atuar para a divulgação do Exame CELPE-BRAS (Certificado 

de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - Brasil) e contribuir para a 

ampliação do número de inscritos no exame” (BRASIL 2018, 2019).  Apesar disso, como 

vimos anteriormente, não há, de forma explícita, nos pré-requisitos estabelecidos pelo MRE/ 

CAPES, a solicitação de experiência prévia com o Exame. Parece haver, portanto, um 

descompasso, em determinadas atividades, entre o que é exigido nos pré-requisitos para o 

cargo de leitor e o que se espera no contexto de prática desses professores. 

5.2 Análise dos editais da CAPES - o perfil do leitor solicitado pelas IES 

Conforme disposto na seção Análise de Mérito dos editais, cabe às Instituições de 

Ensino vinculadas ao Programa realizarem a seleção final do candidato ao cargo de leitor, 

segundo suas especificidades em relação ao perfil desse profissional. Assim, apresentamos 

nesta seção a análise dos requisitos ao cargo de leitor indicados pelas IES no anexo dos 

Editais nº. 014/2015; 037/2018 e 029/2019 em relação a: a) formação acadêmica; b) 

experiência com o ensino de PLA e c) Experiência com o Exame Celpe-Bras, de modo a 

compreendermos o(s) perfil(s) do(s) profissional(is) esperado(s) pelas Instituições que 

abrigam o Programa Leitorado Brasileiro.  Nos três editais analisados, temos um total de 51 

IES participantes. 

O Edital nº. 014/2015 apresenta um total de 14 IES participantes. O quadro 8, a 

seguir, ilustra os países e respectivas IES participantes do edital. 
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Quadro 8: Países e instituições participantes do Edital nº. 014/2015 

China Universidade de Pequim 

China Universidade Fundan 

Colômbia Pontifícia Universidade Javeriana 

Croácia Universidade Zagreb 

Índia Universidade Jawaharlal Nehru 

Peru Universidade Mayor de San Marcos 

Hungria Universidade Eotovos Lorand 

Alemanha Universidade de Heidelberg 

Dinamarca Universidade de Aarhus 

Espanha Universidade de Valladolid 

Estados Unidos Universidade de Pittsburgh 

Inglaterra King's College 

Paraguai Universidade Nacional de Assunção 

Vietnã Universidade de Hanoi 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Edital nº. 014/2015. 

 

O Edital nº. 037/2018 conta com 17 IES participantes, conforme o quadro 9, a seguir: 

 

Quadro 9: Países e instituições participantes do Edital nº. 037/2018 

Estados Unidos University of California (Los Angeles) 

Estados Unidos University of California (Davis) 

Estados Unidos Harvard University 

Cabo Verde Universidade de Cabo Verde 

Moçambique Universidade Eduardo Mondlane 

África do Sul University of Pretoria 

África do Sul University of Cape Town 

Argentina Universidade de Buenos Aires 

Argentina Universidade Nacional de Córdoba 

Timor Leste Universidade Nacional Timor Leste 

Uruguai Universidade de La Republica 

Paraguai Universidad Metropolitana de Asunción 

China University of Foreign Studies 

França Universidade Sorbonne Nouvelle 

Rússia Universidade Estatal de Moscou Lomonossov 

Itália Universidade de Bolonha 

São Tomé e Príncipe Universidade de São Tomé e Príncipe 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Edital nº. 037/2018. 

 

No Edital nº. 029/2019 constam 20 IES participantes. O quadro 10 apresenta essa 

informação. 
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Quadro 10: Países e instituições participantes do Edital nº. 029/2019 

Bolívia Universidad Mayor de San Andrés 

Chile Universidad de Chile 

Guiné Bissau Universidade Lusófona da Guiné 

Coreia do Sul Hankuk University of Foreing studies 

México Instituto Politécnico Nacional 

França Université Clermont Auvergne 

Israel The Hebrew University of Jerusalem 

Líbano Universidade Libanesa 

Índia Goa University 

Espanha Universitat Autònoma de Barcelona 

Japão Sophia University 

Equador Universidad Andina Simón Bolívar 

Finlândia University of Helnsiki 

Angola Universidade Agostinho Neto 

Peru PUCP -Pontifícia Universidade Católica do Peru 

Estados Unidos State University of New York at Stony Brook 

Estados Unidos University of Pittsburgh  

China Universidade de São José (USJ) 

Hungria Universidade Eotvos Lorand (ELTE) 

Reino Unido University of Birmingham 

 Fonte: Elaborado pela autora com base no Edital nº. 029/2019. 

 

Os três editais analisados neste estudo somam, portanto, 51 IES, distribuídas em 

diferentes continentes. 

5.2.1 Formação acadêmica exigida/esperada pelas IES 

Em relação à formação acadêmica exigida/esperada pelas IES, descrita nos anexos 

dos editais, o estudo delimitou duas categorias: graduação e pós-graduação. A primeira 

corresponde à natureza do diploma exigido pelas IES em nível de graduação e a segunda está 

relacionada aos cursos de especialização, mestrado, ou doutorado conforme descrição nos 

documentos.  

A seguir, temos dois exemplos do edital de 2018 para ilustrar como essas 

informações aparecem nos anexos dos editais.  
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Quadro 11: Exemplo de perfil solicitado pelas IES no Edital nº. 037/2018 

País Universidade Perfil do leitor 

 

 

 

 

 

 

 

África do Sul 

 

 

 

 

 

 

University of Cape Town 

 

 

 

 

- Mestrado completo 

- Preferencialmente com título de doutor 

- Experiência no ensino de português como 

língua estrangeira 

- Habilidade de ensinar com recursos 

tecnológicos 

- Conhecimentos de língua inglesa 

University of Pretoria - Licenciatura em Letras e mestrado; 

- Três anos de experiência no ensino de 

português brasileiro para estrangeiros; 

- Conhecimentos de literatura brasileira, 

cultura brasileira ou linguística; 

- Experiência com o Celpe-Bras; 

- Fluência em inglês. 

Fonte: CAPES (2021)45. 

 

Podemos observar, no quadro acima referente ao Edital nº. 037/2018, que a 

Universidade da Cidade do Cabo (University of Cape Town) não menciona a graduação em 

sua descrição do perfil do leitor. Já a universidade de Pretória (University of Pretoria) destaca 

a licenciatura em Letras. 

 

Quadro 12: Exemplo de perfil solicitado pelas IES no Edital nº. 037/2018 

País Universidade Perfil do leitor 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

 

 

Universidade de 

Buenos Aires 

- Jovem pesquisador; 

- Título de mestrado e 

Preferencialmente doutorado; 

- Conhecimentos de língua espanhola; 

- Experiência na área de linguística aplicada; 

- Experiência no ensino de português para 

estrangeiros; 

 

 

Universidade 

Nacional de Córdoba 

- Formação mínima de Doutorado na área de 

Letras/língua portuguesa e ensino de língua 

estrangeira; 

- Nível avançado de fluência em espanhol; 

- Experiência no ensino de literatura, com 

desejável ênfase na literatura infanto-juvenil. 

Fonte: CAPES (2021)46. 

 

No Edital nº. 037/2018, observamos que a Universidade de Buenos Aires menciona o 

título de mestrado como requisito mínimo para a candidatura do professor, sendo que o título 

de doutorado é apontado como preferencial. Em ambos os casos, não há uma especificação 

                                                 
45 Disponível em: https://bit.ly/3mdaCLU. Acesso em 29 set. 2021.  
46 Disponível em: https://bit.ly/3mdaCLU. Acesso em 29 set. 2021. 
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em relação à área desses cursos. A Universidade Nacional de Córdoba, por sua vez, menciona 

o grau mínimo de doutor na área de Letras. 

Nos editais analisados neste estudo, que compreendem um total de 51 IES, 

identificamos diferentes47 descrições em relação à Graduação em Letras. Para fins de análise, 

agrupamos essas descrições em quatro grandes grupos: A) Graduação em Letras ou 

Linguística, B) Licenciatura em Letras C) Graduação ou Licenciatura em Letras ou área 

Correlata D) Não destaca a exigência de graduação48.  

Categoria (A) - Graduação em Letras ou Linguística  

24 IES solicitaram a graduação em Letras. Dessas, uma IES indicou Graduação em 

Letras ou Linguística (Instituto Politécnico Nacional, no México). 

 

Quadro 13: IES que solicitaram a graduação em Letras nos três editais 

 

 

 

 

 

 

Edital nº. 014/2015 

China Universidade de Pequim 

China Universidade Fundan 

Colômbia Pontifícia Universidade Javeriana 

Croácia Universidade Zagreb 

Índia Universidade Jawaharlal Nehru 

Peru Universidade Mayor de San Marcos 

Hungria Universidade Eotovos Lorand 

Alemanha Universidade de Heidelberg 

Dinamarca Universidade de Aarhus 

Espanha Universidade de Valladolid 

Inglaterra King's College 

Paraguai Universidade Nacional de Assunção 

Vietnã Universidade de Hanoi 

Edital nº. 037/2018 

Estados Unidos University of California (Davis) 

Uruguai Universidade de La Republica 

Paraguai Universidad Metropolitana de Asunción 

China University of Foreign Studies 

Rússia Universidade Estatal de Moscou Lomonossov 

Itália Universidade de Bolonha 

São Tomé e Príncipe Universidade de São Tomé e Príncipe 

                                                 
47 Encontramos as seguintes descrições no perfil dos leitores em relação às exigências/preferências das IES em 

relação à formação em nível de graduação: Graduação em Letras; Graduação em letras/Licenciatura em Língua 

Portuguesa; Graduação em Letras/Licenciatura em Língua Portuguesa para Estrangeiros; Licenciatura Português 

e áreas correlatas; Graduação em Linguística e Licenciatura em Educação. Optamos por agrupar esses 

descritores em três grandes categorias: (A) Graduação em Letras ou Linguística (Graduação em Letras, 

Graduação em Linguística); B) Licenciatura em Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa para Estrangeiros, 

Licenciatura em Português); (C) Graduação ou Licenciatura em Letras ou área Correlata (Licenciatura em 

Educação, Licenciatura em Português e áreas correlatas).  
48 Embora, em alguns casos, a IES não mencione o diploma de graduação, é de conhecimento do candidato à 

vaga de leitor que é necessário possuir um diploma de nível superior, de acordo com as informações relacionadas 

aos pré-requisitos constantes na primeira parte do edital da CAPES.  
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Edital nº. 029/2019 
México Instituto Politécnico Nacional 

Angola Universidade Agostoinho Neto 

Hungria Universidade Eotvos Lorand (ELTE) 

Reino Unido University of Birmingham 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019. 

 

Categoria (B) – Licenciatura em Letras 

Em relação à categoria (B), Licenciatura em Letras, foram identificadas oito IEs que 

mencionaram/especificaram esse tipo de formação no perfil do leitor, conforme mostra o 

quadro 14. 

 

Quadro 14: IES que solicitaram a graduação em Licenciatura em Letras nos três editais 

Edital nº. 

014/2015 

Estados 

Unidos Universidade de Pittsburgh 

Graduação em Letras, Licenciatura em Língua 

Portuguesa 

 

Edital nº. 

037/2018 

África 

do Sul University of Pretoria Licenciatura em Letras 

Timor 

Leste 

Universidade Nacional Timor 

Leste 

Licenciatura em Letras ou ensino de Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

Edital nº. 

029/2019 

Guiné 

Bissau 

Universidade Lusófona da 

Guiné 

Graduação em Letras Licenciatura em Língua 

Portuguesa 

Coreia 

do Sul 

Hankuk University of foreing 

studies 

Graduação em Letras, Licenciatura em Português 

como Língua Estrangeira ou Língua Portuguesa 

França Université Clermont Auvergne 

Graduação em Letras, Licenciatura Língua 

Portuguesa ou áreas afins 

Índia Goa University Licenciatura em Português 

China 

Universidade de São José 

(USJ) 

Licenciatura em Letras ou Linguística- requisitos do 

edital CAPES 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019. 

 

Dentre essas IES, no Edital nº. 029/2019, temos a Hankuk University of Foreign 

Studies que destaca a Licenciatura em Português como Língua Estrangeira e a Universidade 

de São José, na China, que indica a possibilidade de Licenciatura em Linguística.  

Categoria (C) – Graduação/ Licenciatura em Letras ou área correlata 

No que tange à categoria (C) Graduação /Licenciatura em Letras ou área correlata, 

temos apenas duas IEs que apresentaram esse tipo de descritor no perfil do leitor, segundo o 

quadro 15. 

 

Quadro 15: IES que solicitou a Graduação / Licenciatura em Letras ou área correlata 

Edital nº. 037/2018 Estados Unidos Harvard University Graduação em Letras ou área correlata 

Edital nº. 029/2019 Japão Sophia University Licenciatura em Letras ou Educação 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Editais nº. 014/2015, 037/2018 e 029/2019. 


