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CULTURA PORTUGUESA:  

A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO EM ISRAEL 

 

Marta Gamito 

 

Foi enquanto leitora do Instituto Camões
1
 na Universidade Hebraica de 

Jerusalém que fui convidada a escrever este texto. O desafio que me foi proposto 

começou por ser inevitavelmente um convite a uma reflexão pessoal sobre a minha 

própria experiência profissional, enquanto representante do Instituto Camões em Israel 

desde 2005. Foi através deste exercício de reflexão que comecei por encontrar respostas 

ao tema que me foi proposto: a importância da investigação da Cultura Portuguesa em 

Israel. E porque se trata do estudo da Cultura, trata-se do encontro com o Outro, que é 

português, que é de Portugal. Aliás, este encontro com o Outro sempre foi um motivo 

central da Cultura Portuguesa e é a partir dele que a identidade do povo português se 

constrói. O sentimento de pertença nacional emerge definitivamente em finais do século 

XV, quando ao iniciar-se na aventura dos Descobrimentos marítimos, Portugal se 

apercebe da sua própria singularidade ao confrontar-se com o Outro, o Outro africano, o 

Outro asiático, o Outro americano. A própria fundação de Portugal, no século XII, 

resulta necessariamente de uma afirmação do Eu perante o Outro castelhano. A língua 

portuguesa foi desde então um elemento primordial da construção da nacionalidade 

portuguesa. 

De facto, no século XV, quando em Portugal a língua portuguesa era já um 

instrumento definitivo de afirmação nacionalista e um jovem produto de uma expressão 

dita nacional, foi levada para outras paragens onde se impôs a outras gentes. Aí foi 

apropriada, foi moldada e cresceu no seio de paisagens e realidades diferentes, tornou-se 

                                            
1
 O Instituto Camões (IC) é uma instituição pública dotada de autonomia própria que, operando sob a 

tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, tem como missão propor e realizar a política 

de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no exterior, através da presença de centros 

culturais portugueses e de leitorados de português em instituições académicas estrangeiras. 
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diversa e singular. A importância do estudo da cultura portuguesa em Israel começa por 

aqui. 

As principais motivações que levam os estudantes em Israel a procurar as aulas 

de língua portuguesa são duas: o gosto e a admiração sentidas pelo Brasil, sendo a 

língua portuguesa a língua do Brasil, da Bossa Nova e do Samba, da Capoeira e do 

Forró, e o conhecimento que têm da língua espanhola, porque sabem, são línguas 

próximas. Estes são os dois primeiros argumentos que encontro para corroborar a 

necessidade da importância do estudo da língua e cultura portuguesas nas Universidades 

em Israel. Primeiro porque é importante desmistificar a ideia de que o português é 

somente a língua do Brasil, pois a mesma língua expressa outras culturas tão diferentes 

em tão diferentes regiões na Europa, em África, na Ásia. E é importante explicar 

porquê, porque é que a geografia do português é esta, porque é que actualmente a língua 

portuguesa é a sexta língua do mundo em número de falantes, como se transportou, 

como se transformou, porque a história da língua portuguesa é, desde o início, a história 

de Portugal, um país que se fez nação enquanto se fazia império e que agora se refaz 

nação depois de desfeito o império. Porque “Portugal, along with Spain, inaugurated the 

first major era of globalization in the late fifteenth century, which in truth signified the 

rise of Westernization and imperialism”
2
, a história de Portugal é também a história do 

mundo, é também a história do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de 

Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Timor Leste, mas também da Galiza, de 

Macau, de Goa. Esta só por si é, na minha opinião, uma razão do tamanho do mundo 

para se estudar a língua e cultura portuguesas, sobretudo nos dias de hoje em que se 

assiste a uma profunda crise da cultura e das identidades, em que a obsessão pela 

procura do Eu parece ceder cada vez menos lugar ao encontro com o Outro. E sabemos, 

“no fundo, o diálogo autêntico entre culturas tem de partir das suas diferentes 

expressões e vivências”
3
. 

Para terminar este meu texto, partilho com os leitores um outro texto que tive a 

oportunidade de escrever, no final do ano lectivo 2006/2007, para um periódico cultural 

português sobre a minha experiência como leitora do Instituto Camões em Israel. Faço-

o porque me parece que responde ao tema que me foi agora proposto. 

                                            
2
 Cf. Arenas, Fernando. Utopias of Otherness – nationhood and subjectivity in Portugal and Brasil. 

Minnesota: University of Minnesota Press. 2003. p. 3 
3
 Cf. Martins, Guilherme d’Oliveira, Portugal – Identidade e Diferença. Aventuras da Memória. Lisboa: 

Gradiva. 2007. p. 40 
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Neste ano lectivo que agora termina, numa altura de balanços e avaliações é ainda 

difícil pôr em destaque e proceder a uma análise pormenorizada daquilo que foi, é a 

experiência inesquecível do leitorado do Instituto Camões em Israel. De repente, sem 

qualquer esforço, lembro-me naturalmente dos alunos, da sua curiosidade, eu diria da 

sua avidez pela aprendizagem e conhecimento, do seu desejo surpreendente pela 

descoberta do novo, do desconhecido, da sua sede de língua portuguesa. E lembro-me 

duma experiência em particular. Este ano, pela primeira vez nos currículos académicos 

em Israel, os alunos tiveram a oportunidade de estudar Cultura Portuguesa e Lusófona, 

num curso introdutório ao mundo dos mundos da língua portuguesa. Num lugar onde 

se vive muito a língua portuguesa porque se vive muito o Brasil, as suas paisagens e 

ritmos culturais, é com grande alegria que, segurando o leme da nau portuguesa e 

levando a bordo uma tripulação em busca de mares nunca dantes navegados, partimos 

não do cais de Lisboa mas sim do cais da Bahía ou do porto do Rio de Janeiro e então, 

seguindo as rotas da língua e da cultura portuguesas, levo os meus marinheiros a 

descobrirem novos mundos, novos cais, novas expressões culturais, novas sonoridades 

da língua. E nas escalas pelos diversos cais da nossa rota, depois do desembarque e 

dos contactos efectuados, chegada a altura de partir, alguns dos marinheiros querem 

permanecer um pouco mais seja na Praia, seja em São Tomé, em Luanda, em Maputo, 

em Lisboa. E esta é uma viagem inesquecível. 

 

 


