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Por internacionalização de uma língua, entendemos o conjunto de processos pelos 

quais uma língua nacional se transforma em língua de vários países; ou é escolhida por 

cidadãos de outros estados como língua segunda ou língua estrangeira. Em qualquer 

destes sentidos, é claro que a língua portuguesa é uma língua internacional.  

Mas, como não lhe basta já o ser – e precisa de continuar a sê-lo, em condições que não 

são fáceis –, faz sentido e está na actualidade questionar quais as políticas que, com 

vitalidade e eficácia, podem promover a expansão internacional do português, com 

acréscimo do número de falantes, extensão da área territorial e de influência, 

multiplicação e diversificação das comunidades que o entendem, falam e escrevem.  

É correcto falar de políticas de internacionalização no plural, por serem quatro os espaços 

em que o português actua, em cada um deles perseguindo objectivos, afectando 

grupos, dispondo de recursos e métodos que não são sempre os mesmos e não devem 

ser confundidos, embora em alguns casos particulares coincidam ou se complementem. 

Essas quatro distintas políticas de internacionalização são: 

 

  uma política europeia, 

  uma política global, 

  uma política para o espaço lusófono, 

  uma política para o espaço nacional. 

 

Basta esta enumeração para identificar muitas das características e condicionantes 

dessas políticas, pelo que silenciarei as mais intuitivas e óbvias, para destacar apenas 

alguns aspectos dignos de maior discussão. 
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Política de internacionalização europeia 

A Europa tem tido sucessivas línguas internacionais, com funções de língua veicular à 

escala do continente: o latim, depois o francês e, desde há meio século, o inglês. 

Algumas outras línguas dispõem, regionalmente, de restrita difusão do mesmo tipo. O 

português não é nenhuma delas, nem parece provável que o venha a ser. 

Na Europa comunitária, as instituições observam um mínimo de tratamento igualitário 

entre todas as línguas oficiais dos estados membros, mas na sociedade civil as coisas 

são mais lineares: o inglês é a língua predominante; o francês e o alemão disputam o 

segundo lugar; o italiano, o espanhol e o neerlandês dispõem de um certo grau de 

internacionalização; as restantes línguas (incluindo o português) confinam-se ao seu 

espaço nacional. 1 

A capacidade internacionalizante do português na Europa pouco pode esperar da 

demografia, que dá força a línguas primeiras ou segundas. Mas pode apostar no 

reforço do seu “appeal”, que torna algumas línguas estrangeiras mais apetecíveis do 

que outras.  

a) A menos que surja um “baby-boom” entre nós, as perspectivas de 

incremento do número de europeus que falam português como língua materna são 

pouco optimistas.  

b) A manutenção ou aumento do número que fala português como língua 

segunda depende, por um lado, do bom funcionamento das redes de ensino pré-

escolar, básico e secundário postas ao serviço das comunidades de emigrantes 

portugueses e, por outro lado, da entrada em Portugal de imigrantes e de expatriados, 

que aqui sejam aculturados em português.  

c) O número de europeus que, sem serem a isso obrigados, aprendem 

português como língua estrangeira depende, em grande parte, da nossa capacidade 

atractiva como nação de cultura, de ciência e de turismo. Os primeiros passos, 

naturalmente, têm de continuar a ser dados por nós: a nossa literatura tem de ser 

traduzida, a nossa ciência difundida em inglês, os turistas acolhidos nessa mesma 

língua franca. Mas o resto do caminho pode ser feito em português: as instituições de 

                                                 
1 Abram De Swaan, Words of the World, Cambridge, Polity Press, 2001, 165 (com base em 

sondagens Eurobarómetro de 1997 e 1999). 
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que o Camões é descendente iniciaram uma sábia política de criação de leitorados e 

centros de lusitanística junto de grandes universidades, que precisa de ser mantida, 

com o cuidado de não se deixar diluir em indistinções de tipo iberístico, nem luso-

brasileirístico. 

d) Finalmente: o português, com o inglês e o espanhol, são as únicas línguas 

europeias que possuem vitalidade internacionalizante fora da Europa, qualidade que o 

francês vai perdendo e o alemão não chegou a adquirir. Isto confere ao português o 

valor de língua apropriada à intercomunicação com espaços não-europeus: língua que 

europeus podem usar nas cinco repúblicas africanas ou no Brasil, e em certos pontos 

do Oriente, mas também língua que abre portas na Europa a naturais desses países. 

 

Política de internacionalização global 

Coube a Portugal o papel histórico de transformar o português em língua 

internacional. Mas hoje, reconheçamo-lo, a expansão do português à escala global 

depende do estado que tem maiores potencialidades de crescimento demográfico e 

influência económica – o Brasil –, ao qual Portugal não tem que impor agendas nem 

prioridades. O que não significa tomar como suas as prioridades e agendas dele, mas 

antes identificar com realismo interesses comuns, tais como o uso do português em 

organizações internacionais, a difícil penetração no sistema de ensino norte-americano 

ou a partilha de esforços que evitem, p. ex., situações de concorrência em 

universidades estrangeiras. Na delicada busca de equilíbrios que isto implica, o 

principal contributo de Portugal talvez consista em despojar-se do mito da 

superioridade ou perfeição da sua variedade linguística, o que permitirá negar a outros 

a mesma ilusão. 

É igualmente neste plano que se constata a única vantagem tangível da entrada em 

vigor do acordo ortográfico de 1990: a olhos internacionais, o português passa a exibir 

uma única ortografia oficial, apesar das variantes que permite. 

 

Política de internacionalização no espaço lusofóno 

Infere-se do que disse antes que o português também é uma língua internacional no 

conjunto dos países que o têm como língua oficial. O que anima esse espaço é o facto 
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de não ser indiferente a cada país a língua que se fala nos restantes. Resulta daí um 

conflito entre fortes pressões de unificação e de separação, que dinamizam a relação 

entre os países e devem ser atendidas pelo pensamento político. A pressão conjuntiva 

inspirou o acordo ortográfico de 1945 e o abortado projecto de 1986; hoje é 

representada pela ideia de lusofonia, que não questiona a unidade da língua e julga, 

durante elipses de lucidez, que através da igualdade ortográfica é possível esbater 

diferenças linguísticas irreversíveis. No outro extremo, Eduardo Lourenço é muito 

claro na racionalização das pressões separativas, não isentas de fundo emocional feito 

de legítimos orgulhos nacionais e de uma certa dose de desconhecimento dos outros. 

Registam-se movimentos de distanciamento mútuo que, em Portugal, se acham 

federados, mas não esgotados, na vigorosa oposição ao acordo ortográfico de 1990, 

enquanto no Brasil se traduzem na rasura dos vestígios da origem portuguesa, em 

benefício das origens índia e africana, tão indesmentíveis como a primeira. Lá, mais do 

que cá, ouve-se entre linguistas a opinião de que a língua já não é uma, o que resolveria 

pela negativa o problema que aqui nos ocupa. Essa opinião de que o português está a 

caminho de se tornar uma família de línguas é teoricamente válida, pois a isso se presta 

a descontinuidade geográfica e cultural das comunidades que o falam, mas não 

sabemos se isso virá a ser contrariado pelas tecnologias da comunicação global nos 

próximos séculos, nem quais os cenários políticos, geo-estratégicos ou climáticos então 

desdobrados. 

De modo que é mais sensato pensar que estamos perante uma língua internacional e 

intercontinental, dotada para já de duas variedades nacionais plenamente 

desenvolvidas em Portugal e no Brasil, cada uma com seu mapa dialectal e sociolectal, 

derivado de bases populacionais muito diversas, mas coordenado por normas cultas 

próprias, que se reconhecem mutuamente, e por gramáticas que podem ser estudadas 

do ponto de vista contrastivo, pois a descrição de uma não se aplica automaticamente à 

outra. No plano ortográfico, os propósitos reunificadores de 1945 e 1986 foram 

abandonados em 1990: as variantes fonéticas passam a ter expressão gráfica no quadro 

de uma norma comum, assim se introduzindo um princípio de diversidade controlada 

que é novo e não sabemos que efeitos futuros terá; para já, o português passa a ter uma 
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única ortografia oficial, com variação regional ou nacional, exactamente como acontece 

com a língua inglesa, dos dois lados do Atlântico. 

Tudo isto se passa no eixo luso-brasileiro, mas as mais excitantes novidades estão 

noutro lado. Angola e Moçambique constroem variedades nacionais do português, que 

provavelmente serão distintas entre si. Sociedades muito jovens estão a adquirir o 

português como língua materna, enquanto para os seus pais ele era língua segunda. 

Este facto será determinante para o crescimento demográfico do português como 

língua materna à escala global, até aqui um exclusivo do Brasil. 

Na construção desse futuro africano, Portugal tem um papel a desempenhar, talhado 

quer pelas suas responsabilidades históricas e de solidariedade, quer pela utilização de 

estruturas e canais que possui no terreno, e não precisam de ser inventados. Apoio à 

alfabetização e a todos os níveis de ensino, formação de quadros e de formadores, 

câmara de ressonância para a produção cultural africana e instrumento editorial da 

mesma – estas são apenas algumas da tarefas relacionadas com a língua e a literatura 

que constituem a missão de serviço que cabe a Portugal em África. 

Para cada país do espaço lusófono, Portugal deve ter uma política linguística, científica 

e cultural específica, de tipo bilateral. Importa que essas políticas não sejam esbatidas e 

tornadas ineficazes pela diluição em estruturas multilaterais. Um exemplo: se Portugal 

adoptar a ortografia de 1990 sem ser acompanhado por Angola e Moçambique, a 

unidade agora existente será fragmentada e não terá substituição que a compense. 

 

Política doméstica de internacionalização linguística 

Internacionalização não é sinónimo de exportação. Muito se pode fazer pelo 

reconhecimento internacional da língua portuguesa sem sair do país. Os autores, os 

agentes culturais, os editores, as instituições que preservam o património textual 

(bibliotecas e arquivos) e aquelas que estudam a língua, a literatura e, de modo geral, a 

cultura podem e devem atrair as atenções do estrangeiro e trazê-lo cá. As 

universidades acolhem estudantes de programas de mobilidade para aprenderem a 

língua em regime de imersão; alguns, depois, irão graduar-se como especialistas de 

assuntos portugueses e converter-se em agentes da difusão da nossa cultura. 
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Para que isso aconteça, é imperativo que a língua portuguesa continue a ser utilizada e 

respeitada como língua de cultura e de ciência. É igualmente imperativo que aos 

indivíduos e às instituições que cultivam e estudam a língua, em níveis que podem 

atingir a excelência, seja reconhecido o direito de apresentarem os resultados da sua 

actividade nessa mesma língua. Esse direito costuma ser ignorado pela agência 

governamental que entre nós financia a actividade científica, a Fundação para a Ciência 

e Tecnologia, que assim parece dissociar-se da defesa, da promoção e do 

reconhecimento internacional da língua portuguesa. Sobre este ponto voltarei a falar 

em outra intervenção. 

 

Referi-me atrás ao “appeal” que certas línguas têm e as sobrepõe a outras. Encaradas 

como bens de consumo, as línguas têm a extraordinária qualidade de não se deixarem 

desgastar pelo uso: pelo contrário, quanto mais falantes uma língua tem e quanto mais 

estes a usam, mais ela se torna valiosa e susceptível de ser redobradamente utilizada 

no futuro.2 A esta qualidade, chamada prevalência, adiciona-se uma outra, a centralidade, 

que se pode definir assim: quanto mais elevado for o número de falantes de uma 

língua que, ao mesmo tempo, são competentes em outras línguas, mais central é aquela 

língua (De Swaan, 33). A centralidade de uma língua é função da proporção dos seus 

falantes que são multilingues. Uma língua que combine prevalência com centralidade 

está, assim, bem colocada em termos de internacionalização. 

Aplicados estes critérios ao caso do português e às suas variedades nacionais, que têm 

soberanias distintas, chegamos a duas conclusões interessantes:  

a) a prevalência pertence ao português brasileiro; 

b) quanto à proporção de falantes multilingues, centralidade, o português 

europeu dispõe de uma clara vantagem. 

Sendo assim, as perspectivas de internacionalização da língua portuguesa, no que toca 

a Portugal, serão estimuladas pela manutenção em bons níveis do ensino de línguas 

estrangeiras e pelo desenvolvimento do multilinguismo. Pode parecer esta conclusão 

discutível e paradoxal. Mas não adivinhamos nela que a chave da internacionalização 

pode estar na abertura intelectual de um povo ao resto do mundo? 

                                                 
2 «The more people use a language, the more valuable it is to each one of them», De Swaan, 27. 


