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Rainer Sousa - Coordenador do Ensino Português na venezuela
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Portugal presente na 16.ª
Exposição Internacional
de Arquitetura de Veneza
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“Há cada vez mais venezuelanos à
procura de cursos de português”

A representação oficial portuguesa tem o seu
pavilhão instalado na Ilha da Giudecca, no
piso térreo da Villa Hériot

Turquia

P. 18

Bienal de Design com
representação portuguesa
Decorre até 4 de novembro, a quarta edição
da Bienal de Design de Istambul, que conta
com uma importante participação portuguesa

Moçambique
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Exposição ‘Moçambique José Cabral’ na Beira

‘Moçambique - José Cabral’ pode ser visitada
no Camões - Centro Cultural Português, Polo
da Beira, até 5 de outubro
P. 18

Licenciatura voltada para
a formação de professores
tem efeito multiplicador
Na Universidade Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL) em Maracay, foi aberto um curso voltado para
a formação de professores, fruto de um protocolo entre
o Camões I.P. e aquela universidade. A iniciativa vem
responder à crescente procura do ensino do português
na Venezuela.

República da Coreia
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Participação
portuguesa
no ‘SIDance
2018’
Portugal participa
com a produção
‘Bacchae – Prelude
to a Purge’, da
coreógrafa Marlene
Monteiro Freitas
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NA UPEL em Maracay

Foto: Camões, I.P.

Há cada vez mais venezuelanos interessados em frequentar cursos de português,
sublinha Rainer Sousa. E o novo ano letivo chegará com uma importante novidade:
a língua portuguesa vai começar a ser ministrada no ensino secundário oficial da
Venezuela, revela nesta entrevista o coordenador do Ensino Português naquele país.
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Rainer Sousa - Coordenador do Ensino Português: a língua portuguesa chegou ao ensino oficial da Venezuela...

“Há cada vez mais venezuelanos à procu
Há cada vez mais venezuelanos interessados em frequentar cursos de português,
revela o coordenador do Ensino Português na Venezuela. Mas para haver uma resposta
constante a esse interesse, tem que haver uma oferta de formação de mais docentes,
afirma Rainer Sousa. Algo que já começou, com a criação de uma licenciatura voltada
para a formação de docentes e que já tem a funcionar uma turma de 15 alunos na
UPEL em Maracay. E o novo ano letivo chegará com uma outra importante novidade:
a língua portuguesa vai começar a ser ministrada no ensino secundário oficial da
Venezuela, revela nesta entrevista o coordenador do Ensino Português naquele país.

Numa anterior entrevista (para um dos
encartes Camões, I.P.), referia: “a maioria
(dos alunos) ainda são luso-descendentes,
mas há cada vez mais venezuelanos interessados em estudar Português sem ter
nenhum vínculo com a comunidade”. Qual

é atualmente o perfil dos alunos de português? Mantém-se a tendência da procura
por estudantes sem vínculos à comunidade portuguesa?
Há cada vez mais venezuelanos à procura de cursos de português. A falta de professores dificulta a criação de novos cursos.
Por essa razão é muito importante a criação de projetos que visem a formação de
mais docentes.
Em quantas escolas é ensinada a língua portuguesa? Neste ano letivo houve
mais escolas a dinamizá-la?
No ano letivo 2017/2018 o número de
escolas foi praticamente o mesmo. A educação é uma área, tal como outras, que
tem sido afetada pelos problemas económicos que atualmente existem na Venezue-

Este ano vamos
começar a ter
português no
ensino secundário
oficial. A escola
que vai começar
este projeto está
localizada em
Caracas, numa
zona popular e
é possível que
a princípios de
outubro tenhamos
cerca de 165
estudantes
venezuelanos,
repartidos em
cinco turmas.
Assim, podemos
afirmar que pela
primeira vez
temos o português
no ensino oficial
da Venezuela

la. Como já referi, alguns professores têm
saído do país e vão à procura de novos
horizontes.
No entanto, não perco a esperança e
tenho a certeza de que, apesar das dificuldades, contamos hoje com jovens venezuelanos interessados em aprender português
para ensinar o idioma no futuro.
A língua portuguesa passou a estar
inserida na oferta das escolas públicas
venezuelanas?
Sim, a lei venezuelana já o permite.
Este ano vamos começar a ter português
no ensino secundário oficial. A escola que
vai começar este projeto está localizada em
Caracas, numa zona popular e é possível
que a princípios de outubro tenhamos cerca de 165 estudantes venezuelanos, repartidos em cinco turmas.
Assim, podemos afirmar que pela primeira vez temos o português no ensino
oficial da Venezuela. Nos anos anteriores
tínhamos somente aulas de língua portuguesa em escolas privadas ou em associações, mas agora estamos a chegar ao ensino público venezuelano.
Que projetos/atividades estão a ser dinamizados pelos professores neste ano
letivo? De que forma estes projetos/atividades realizados nas salas de aulas, fora
delas ou desenvolvidos no âmbito familiar
complementam o ensino do Português? Algum é dinamizado em mais do que uma escola? Há atividades/projetos que integram
as famílias ou mesmo a comunidade local?
Por ano temos sempre dois concursos
nos quais podem participar estudantes das
escolas e associações, tal como o “Concurso 10 de junho” e o “Concurso Postal e
Conto de Natal”.
As associações e escolas também possuem o seu próprio calendário de atividades e organizam eventos tanto durante o ano como também no fim do período
escolar.
Em Caracas, por exemplo, são realizadas “Feiras da Lusofonia”, apresentações
sobre temas da história de Portugal, etc.

Fotos: CEPE Venezuela

A quantos alunos chegou o ensino do
Português a nível dos ensinos básico e secundário, no presente ano letivo na Venezuela e quantos professores o dinamizam?
Houve um aumento em relação ao ano
letivo anterior? O que houve de ‘novo’ neste ano letivo?
São cerca de 810 estudantes em escolas privadas da Venezuela. Contudo, em
cursos paralelos organizados pelas associações luso-venezuelanas, temos cerca
de 1400 alunos.

Na área cultural, quais são os projetos dinamizados pela Coordenação, que
têm mais receptividade por parte dos alunos? Nesta área, já há atividades planeadas para o próximo ano letivo?
Os mencionados concursos e o Encontro de Estudantes, que costuma ser realizado todos os anos pela altura do Natal, são
alguns exemplos.
Além disso, as escolas convidam a
Coordenação para as demais atividades
que as próprias associações e escolas organizam. Apoiamos a organização de eventos
sobre o Dia de Portugal e o Dia da Madeira, festividades muito comemoradas pela
nossa comunidade.
De que se reveste o apoio do Camões,
I.P. ao Centro Português de Caracas, no
âmbito do ensino da LP? Chegará a outras associações?
O Camões, I.P. tem apoiado nos últimos
anos o Centro Português e não só. Também
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ura de cursos de português”
Português é de vital importância porque
não só apoia o ensino em si, como também dá prova do interesse que existe da
parte das autoridades portuguesas neste
assunto.
A docência do Português na Venezuela
levou já à criação de uma associação de
professores - a AVELP. De que importância se tem revestido e de que forma trabalha em parceria com a Coordenação?
Ainda estamos a amadurecer este projeto. Contudo, a AVELP tem estado sempre
presente em todas as iniciativas da Coordenação. Precisamos de fortalecer e cuidar
desta associação.
O IV Encontro de Professores de Língua Portuguesa na Venezuela decorreu em
novembro do ano passado? Repete-se este
ano? Qual será a programação?
Teremos novamente o encontro este ano
entre finais de outubro e princípios de novembro. Como é usual, organizaremos uma
semana de formação anterior ao evento.
Em 2017 os professores propuseram
chamar a este encontro o “I Congresso de
Professores de Língua Portuguesa da Venezuela” no qual se reunirão docentes de português, tanto da variante europeia como da
variante brasileira.
Contamos com um convidado de Portugal e alguns formadores venezuelanos, os
quais darão palestras sobre temas relacionados com a didática.

temos apoiado o ensino de português fora
de Caracas, principalmente na região ocidental onde a Fundação Camões de Valencia funciona há mais de vinte anos.
Esse apoio concretiza-se através da
oferta de manuais, livros, dicionários para
alunos e professores. O Centro Português é
apenas uma dessas associações com a particularidade de ter sido pioneiro no ensino
da nossa língua como idioma de herança.
No passado mês de junho tivemos a
visita do Sr. Secretário de Estado para as
Comunidades (José Luís Carneiro), do Sr.
Presidente do Camões (Luís Faro Ramos),
I.P., acompanhados pelo nosso Embaixador em Caracas, Dr. Carlos de Sousa Amaro, os quais se reuniram com a comunidade
e abordaram o tema do ensino da língua.
Esta visita foi muito apreciada.
O Camões, I.P. enviou, no presente ano letivo, mais de 4000 manuais escolares para a Venezuela? O que signifi-

ca, na prática, esse número? Qual é a sua
importância?
É muito importante. Devido às restrições cambiais que existem neste país, é
muito difícil trazer manuais escolares desde Portugal.
A ajuda do Camões, I.P. e do Estado

“(...) Devido às restrições
cambiais que existem neste
país, é muito difícil trazer
manuais escolares desde
Portugal. A ajuda do Camões,
I.P. e do Estado Português é
de vital importância porque
não só apoia o ensino em si,
como também dá prova do
interesse que existe da parte
das autoridades portuguesas
neste assunto (...)”

“(...) O Camões, I.P. tem
apoiado nos últimos anos o
Centro Português e não só.
Também temos apoiado o
ensino de português fora de
Caracas, principalmente na
região ocidental onde
a Fundação Camões de
Valencia funciona há mais
de vinte anos.
Esse apoio é a nível
de manuais, livros, dicionários
para alunos e professores.
O Centro Português é apenas
uma dessas associações
com a particularidade de
ter sido pioneiro no ensino
da nossa língua como idioma
de herança (...)”

Na área da formação contínua de professores, há já atividades planeadas para
2019?
Sim, apostamos na formação e no
acompanhamento junto dos professores.
Para além do mencionado encontro, temos
anualmente as Jornadas para os docentes
com palestras sobre diferentes temas.
Que novidades haverá no novo ano letivo na Venezuela a nível dos ensinos básico e secundário? Há a possibilidade de
abertura de novos cursos de português?
Sim, temos a abertura do primeiro curso de português numa escola pública venezuelana, o qual será exemplo para outras
iniciativas no futuro.
Além disso, as matrículas nas associações têm vindo a aumentar de ano para
ano.
Na Venezuela ainda estão a decorrer as
inscrições. Só em outubro poderei ter uma
ideia mais clara sobre os números deste
ano letivo que começa.
Nesse sentido, poder-se-á já falar em
metas para o EPE no próximo ano letivo?
Sim, para já procuraremos fortalecer os

projetos já iniciados no que se refere à formação de novos professores.
Também estamos a pensar noutras possibilidades que visem a expansão do português noutras regiões venezuelanas.
Até onde poderá chegar o ensino da
Língua Portuguesa na Venezuela?
A meta é que o ensino da nossa língua vá penetrando pouco a pouco no ensino oficial venezuelano e que as segundas e
terceiras gerações de portugueses nascidos
neste país continuem a resgatar o idioma
dos seus antepassados.
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Há cerca de mil alunos em cursos superiores de Português na Venezuela

ItÁlia

Portugal presente na 16.ª Exposição
Internacional de Arquitetura de Veneza
A 16.ª Exposição Internacional
de Arquitetura - La Biennale di Venezia 2018 decorre até 25 de novembro sob o tema ‘Freespace’. A designação de ‘Freespace’ - que pode
ser entendida como “espaço livre”
ou “espaço de liberdade” - inclui a
dimensão do espaço público e coletivo, mas engloba também a sua
“relação coreográfica” com o uso individual e privado da arquitetura e
da cidade, numa perspetiva política,
cultural e social”, explica uma nota
divulgada pelo Camões, I.P.
À semelhança das últimas duas
edições da Biennale di Venezia, a re-

presentação oficial portuguesa tem
o seu pavilhão instalado na Ilha da
Giudecca, e, mais especificamente,
no piso térreo da Villa Hériot, onde
ainda se encontra patente a exposição ‘Medida Incerta’ de José Pedro
Croft que constituiu o Pavilhão português em 2017. A Direção-Geral
das Artes é responsável pela organização da representação portuguesa
nas duas manifestações, de Exposição Internacional de Arte e de Exposição Internacional de Arquitetura,
que entre si alternam anualmente.
O Camões, I.P. também apoia a participação nacional neste evento.

Turquia

Bienal de Design com representação
portuguesa
Decorre até 4 de novembro, a
quarta edição da Bienal de Design
de Istambul, que conta com uma
importante participação portuguesa. Oganizado pela Fundação de Istambul para a Cultura e Arte (IKSV),
tem o apoio do Camões I.P. e da Em-

baixada de Portugal em Ancara.
Com o tema ‘Uma escola de escolas’ e curadoria de Jan Boelen, a
Bienal de Design tem como participantes Vera Sacchetti, curadora assistente, e os artistas Pedro Neves
Marques e Margarida Mendes.

Moçambique

Exposição ‘Moçambique - José Cabral’
na Beira
‘Moçambique - José Cabral’ é
uma apresentação antológica inédita do trabalho do fotógrafo moçambicano, que resulta de uma parceria entre o Camões - Centro Cultural
Português em Maputo e a Associação Kulungwana. A mostra chega
agora ao Camões - Centro Cultural
Português, Polo da Beira, onde fica
patente até 5 de outubro. Dá a conhecer um conjunto alargado de fotografias, entre provas de autor e
novas impressões, sendo acompa-

nhada do livro ‘Moçambique - José
Cabral’, uma edição bilingue (português/inglês), coordenada por Alexandre Pomar, e que reúne mais de 100
fotografias de José Cabral e textos do
coordenador e de Drew Thompson
(Estados Unidos da América).
A exposição Moçambique – José
Cabral conta com o apoio da Brand
Lovers, Embaixada da Noruega, Embaixada Real da Tailândia, Fundação
Calouste Gulbenkian, LOGOS, Nuno
Lima, PWC e Printec.

República da Coreia

Participação portuguesa no ‘SIDance
2018’
O Festival Internacional de
Dança Contemporânea de Seul (SIDance) é um dos mais importantes
eventos neste setor que se realiza
na República da Coreia, marcando
tendências alternativas tendo contado sempre com uma larga adesão de público.

A participação portuguesa na
edição de 2018, a decorrer de 1 a
19 de outubro, consistirá na apresentação da produção ‘Bacchae –
Prelude to a Purge’, da coreógrafa
Marlene Monteiro Freitas, que liderará um grupo de 12 bailarinos
e equipa técnica de seis pessoas.

Fotos: CEPE Venezuela
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Licenciatura voltada para
a formação de professores
tem efeito multiplicador

Rainer Sousa (esq), com o presidente do Camões, I.P., Luís Faro Ramos, e o secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Carneiro (dir) com a primeira turma da licenciatura em Língua Portuguesa na UPEL de Maracay

Há, atualmente, cerca de mil
estudantes a frequentar cursos de
língua portuguesa em dez universidades na Venezuela, revela Rainer Sousa.
O coordenador do Ensino Português na Venezuela garante que,
neste nível de ensino, tem havido um ligeiro crescimento do número de alunos, com a redução
numa universidade a ser compensada pela abertura de cursos noutras instituições de ensino superior
venezuelanas.
“No caso da Universidade Central da Venezuela, universidade venezuelana que mantém o mais antigo protocolo de cooperação, houve
uma descida no número de estudantes devido à crise económica.
Muitos jovens têm optado nos últimos anos por deixarem de estudar para irem trabalhar ou emigrar.
Por outro lado, é preciso referir que
temos agora cursos de língua portuguesa em universidades como a
Universidade Centro Ocidental Lissandro Alvarado de Barquisimeto e
a Universidade Pedagógica Experimental Libertador de Maracay”,
explica Rainer Sousa.
Formação de futuros
docentes
Numa entrevista concedida em
dezembro de 2017, para o encarte Camões, I.P. daquele mês, o coordenador do Ensino Português na
Venezuela dava a conhecer o projeto de abertura de uma licenciatura
em Língua Portuguesa na Universidade Pedagógica Experimental Li-

bertador (UPEL) em Maracay, visando a formação de professores,
fruto de um protocolo entre o Camões I.P. e aquela universidade.
Menos de um ano depois, o
projeto concretizou-se com a constituição da primeira turma, frequentada por 15 alunos.
O programa piloto para formar
professores de Língua Portuguesa,
na cidade venezuelana de Maracay, a 100 quilómetros a oeste de
Caracas, vem responder à crescente procura do ensino do português no país.
A comprovar essa procura está
o facto de ter começado a ser constituída uma nova turma de alunos.
“Em princípio teremos uma
nova turma com cerca de vinte a trinta estudantes que iniciarão esta formação que dura
quatro anos”, revela Rainer Sousa, lembrando que “estes jovens
venezuelanos serão professores
de português no ensino oficial
venezuelano”.
E em dezembro do ano passado, Rainer Sousa sublinhava que
a licenciatura era aguardada com
expetativa, estando, na altura,
já inscritos cerca de 120 jovens
venezuelanos.
O coordenador do Ensino Português naquele país explica que
essa quantidade de jovens “entrará no curso por etapas de acordo
com as possibilidades e a logística
da própria universidade”.
Sobre o significado maior desta nova licenciatura para a continuidade do ensino da língua portu-

guesa na Venezuela, Rainer Sousa
garante que “é vital”. “É vital porque, por um lado, tem um efeito
multiplicador, isto é, estes futuros
professores ensinarão a nossa língua nas escolas venezuelanas; por
outro lado, são na sua maioria venezuelanos que aprendem o português para ensinarem a outros
venezuelanos”, assume.
Nesse sentido a língua portuguesa também passará “a ser vista
como língua estrangeira” num país
onde, nos ensinos básico e secundário, estão a ser dados os primeiros passos para a sua introdução
oficial nas escolas venezuelanas.
Outro projeto no qual a Coordenação do Ensino Português na
Venezuela se tem empenhado relaciona-se com a formação ‘on-line’ de professores, através da dinamização de uma formação em
parceria com a Universidade de
Carabobo, em Valência.
Rainer Sousa recorda que o
protocolo entre o Camões, I.P. e a
Universidade foi assinado no passado mês de junho, pelo presidente do Camões, I.P., Luís Faro
Ramos. “Agora estamos preparados para a iniciar”, assegura o
coordenador.
Quanto ao futuro do ensino
português na Venenzuela a nível
universitário, Rainer Sousa deixa antever o empenho num novo
projeto. Sem adiantar pormenores, avança, entretanto, que a Coordenação de Ensino “procurará
levar o ensino do português a outras regiões da Venezuela”.

